עיונים וביאורים בעניני

ראש השנה • יום כיפור
סוכות • שמחת תורה
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‡    ‚‰˜ ‰    ‰ ,‰

מ˙וך ˘בח ו‰ו„י' ל˘‰י"˙‰ ,ננו ל‚‰י˘ בפני רבנן ו˙למי„י‰ון‰˜ ,ל לומ„י ומחבבי ˙ור‰
וחסי„ו˙˜ ,ונטרס "‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ˙˘רי" ו‰ו‡ כולל עיונים ,בי‡ורים וחי„ו˘ים במ˘נ˙ מוע„י
חו„˘ ˘‰ביעי – ר‡˘ ˘‰נ ,‰יום ‰כיפורים ,סוכו˙ ו˘מח˙ ˙ור˘‡ – ‰ר ירוו כל ˆמ‡ ל„בר
‰ '‰מב˜˘ ל˙‰וו˙ „רכו ולח‚ו‚ ‡˙ מוע„י  '‰כפי ˘מו‡רים ב‡ור ˙ור ‰וב‡ור ˙ור˙ ‰חסי„ו˙ –
מלו˜טים ממרחבי פר„"ס ˙ור˙ו ˘ל כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע.
ו˘מו י‡ ‰לו – "‡וˆרו˙ ‰מוע„ים" ,כי במ‡מריו ובי‡וריו נפ˙ח ˆו‰ר ל‡וˆרו˙ ‰פנימיים
‰טמונים בעמ˜י ענייני ‰מוע„ים‰ ,ן בבי‡ור עניינים מו˜˘ים ובחי„ו˘ ופלפול ב˙ור˙ ‰מוע„
ובסו‚יו˙יו ,ו‰ן בענייני עבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙ ,כפי „‰רך ‰יעו„ ‰לכל מוע„ ומוע„.
ולמען ˜‰ל על ‰לומ„ים˘ ,יוכל כל ‡ח„ למˆו‡ מבו˜˘ו בל‡ עמל וטורח ,חיל˜נו‰ו ל‡רבע‰
מ„ורים" :עניינו ˘ל יום" – מ‡מרים לכללו˙ מ‰ו˙ ו˙וכן ‰מוע„ ,ועבו„˙ ˘‰י"˙ ˘בו˘" ,ו‡לין
ו„ור˘ין" – חי„ו˘ים ובי‡ורים בענייני ‰מוע„" ,חי„ו˘י סו‚יו˙" – עיון ופלפול בסו‚יו˙ ‰מוע„
ב˘"ס וברמב"ם" ,פנינים" ˜ˆרים – בי‡ורים„ ,רו˘ ו‡‚„ ‰וענייני „‰רכ.‰

 " ‡ " ‡ „ ‡ ‡  ' „ ‰  ,   ,
.   "  ‚" ‰‰
‡ : ‰ ,„  ˜ „‡ ˆ  ˆ ‡ ‰‰
"‡‰ ˆ ,   ‰ ‰ ‡ ,‰  „ ‡‰ ‚  ,‚  ,
ˆ  ‰ ‰˜ ‰  ‰ ‡‰ ‰ ,‡„ ‡˜ ‰ ‰
 ."‡‰
'  :‰
"‚ ‡‰  ‰ ‡ ,‰ ‰ˆ „     .  ‡ ,
ˆ "‡ "  ,‰  ‰ ˆ ‰ˆ‰  ‡ ,‰  ‰ ‰
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q
"   ,
‡   ‡ :‡ ‰‚    , '   „‡ ‰ˆ ‰‰
 ‚.‰˜ ‰    ‰ ‰

◇ ◇ ◇
וז‡˙ למו„עי ,כי בכ„י ל‰בי‡ בפני ‰לומ„ ˙ור ‰ס„ור ‰ול˜‰ל על ‰מעיינים‰ ,ופ˜„ו חברי
‰מערכ˙ לערוך ‡˙ ‰בי‡ורים ‰מוב‡ים בז ,‰וב‡יז‰ו מ˜ומן ‰וב‡ו „‰ברים ב˘ינוי ס„ר וס‚נון
מכפי ˘נ‡מרו ‡ו נכ˙בו ב„ברי ‰רב .ו‡ף כי ‰ו˘˜עו כוחו˙ רבים בכ„י לברר וללבן כל „בר ו„בר,
למען נוˆי‡ מ˙ח˙ י„ינו „בר מ˙ו˜ן‰ ,ל‡ "˘‚י‡ו˙ מי יבין" ,וכל ‰רוˆ ‰ל‰חכים ,יעיין ב„ברי
‰רב כפי ˘נכ˙בו במ˜ורי „‰ברים )נסמנו ב'ר˘ימ˙ ‰מ˜ורו˙' בסוף ˜‰ונטרס( וימˆ‡ טוב ,ויוכל לעמו„
בעˆמו על ‡מי˙˙ „‰ברים.

◇ ◇ ◇
‰בי‡ורים ˘ב˜ונטרס ˘לפנינו נל˜טו מ˙וך ‰ספר "‡וˆרו˙ ‰מוע„ים – ˙˘רי"˘ ,יˆ‡ ל‡ור על
י„ינו לפני כמ˘ ‰נים.

◇ ◇ ◇
וי‰י רˆון ˘זכו˙ ‰פˆ˙ ˙ור ,‰ובפרט פנימיו˙ ˙‰ור ,‰עלי' ‰ובטח מורנו ‰בע˘"ט נ"ע בעליי˙ו
ל‰יכל ‰מ˘יח „"לכ˘יפוˆו מעיינו˙יך חוˆ‡ "‰זי "˜‡˙י מר" – ˙עמו„ לנו לזכו˙ מ‰ר ‰לבי‡˙
מ˘יח ˆ„˜נו˘‡ ,ר ‡ז "נעל ‰ונר‡ ‰ונ˘˙חו ‰לפניך ב˘לו˘ פעמי ר‚לינו" ,ונח‚ו‚ ‰מוע„ים "כמˆו˙
רˆונך" בעלי' לר‚ל ו˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ ,בבי˙ ‰מ˜„˘ ˘‰לי˘י ,במ‰ר ‰בימינו ‡מן.
בברכ˙ ˙‰ור‰
מכון '‡ור ‰חסי„ו˙'

) ( ' [˜"‰ ‚‰] "'‰  ‰
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‡ ‰‰ ,„    ˜ ‰„ ˜ ‰‰ ‰‰
˜„ .‰

„ „ ˜

˜וב ıז ‰יוˆ‡ ל‡ור לזכו˙
‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡ ,רו„פי ˆ„˜ ‰וחס„,
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰
‡‰ ‰"‰חים ‰ח˘ובים

„ ‡  ˆ ‡  ‰ ‡  ‰‰ ‡ ‡‰ „‰
„˜ „˜ ‰ „ ‡   ˆ  ‰‰ ‰‚‰‰ .
    ‡.

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰

‚ ‰‰   ‡ .  ,ˆ  ‰ ‰‰ ‡ ‡ ‰‰
 ‡ „ ‰ ˆ  ‰ . ‰  ‰‰ ,‰ ‰   ‰„‰
  „ ˆ ‰ ‰‰ —  .   ‰‰ ‰‚„ „ ‰
‰„  — ‰‰ ˆ ‰ ,‰    —     ‰‡‰
‡.‰‚ ‰

ולזכו˙ ‡בי‰ם ‰ ‰"‰רב ‰חסי„
ר' מ‡יר ˘י'

)˜ „ "‡ ](184-6 ' [˜"‰ ‚‰

וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

ז‡י‡נı

ס .פ‡ולו ברזיל
י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
ובˆ‰לח ‰רב ‰ומופל‚ ‰בכל ‡˘ר יפנו˙ ,מי„ כל ‰ימים

•

'˜‡ ' ‰˜ ‰    ‰
q
‡  
  ‡  ‡‰ ‰ ‰   ‰   ,‰‰
 „.‰
 „  ‡ ‡ ‰  ,   „‡  ˜˜ ,
‡ , ‡ ‡   ‡    „‡ ‚ „  ‡ ,‰
 .‡‰ ‰ ‡  ‡ˆ ‰
 ‡ ‰„‡‰ „ ˜  ‰ ˜ „‰  ‰
   .„‚ „  ‰   ‰  ‰ ‡ .„‰
‡ „ 25-30 ˆ   ,3„‚ „  ‰  —  ‡˜  ' — ‰
˜ ‡ ˆ ‰ ‰  ‰‰  ‡  .
  ,‰‰ ‡ , ‰  ‡ ‰ ‚‰ ‰‰ ‡  ,
 .  ‰
    ‰  ‰ .‰‰  ‰‰   ‡ ‰‰
.‰   ‡ ‰ ‡ ‰‰  ‡ ‰ „ ,  „  ‡  ‰‰
ˆוו˙ העריכה והה‚הה :הרב לוי יˆח˜ ברו˜ ,הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן ,הרב ˆבי היר˘ זלמנוב ,הרב ˘לום חריטונוב ,הרב מנחם טייטלבוים,
הרב רפ‡ל לבנוני ,הרב ‡ברהם מן ,הרב יˆח˜ נוב ,הרב מנחם מענ„ל רייˆס ,הרב ‡ליהו ˘וויכה

.‡ „ ' ˜ ‚ „‡ ‰‡ .3

˙וכן ‰ענינים
ראש השנהי
עניינו של יום..........................................זי
ˆרכים ‡י˘יים ביום כ„˜ ‰ו˘
בי‡ור נפל‡ ב˙וכנו ˘ל ר‡˘ ˘‰נ‰ ,‰מ˘לב
לעבו„ ‰מו˘למ˙ ‡ח˙˘ ,ני עניינים ‰נר‡ים ‰פכיים
ורחו˜ים ז ‰מז ‰ב˙כלי˙  /בי‡ור ˙וכן „‰ברים
ב‰פטר˙ ‰יום ˙ -פיל˙ חנ ‰לפני „‰ ,'‰ין ו„ברים
˘ל עלי ‰כ‰ן עימ ,‰ו‰‰ור‡ ‰מכך בעבו„˙נו
בר‡˘ ˘‰נ‰

שואלין ודורשין  .........................................יד
‡פ˘ר לערבב ‡˙ ˘‰טן
טעמם ˘ל כמ ‰ממנ‚‰י ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ 'לערבב
˘‰טן' ˘ -ל‡ י„ע ˘‰ו‡ ר‡˘ ˘‰נ / ‰מ ‰עניינו ˘ל
'ערבוב' ז‡‰ ?‰ם ‡פ˘ר ל‰טעו˙ ‡˙ ˘‰טן‰˘ ,ו‡
מל‡ך ,ב„בר כ ‰פ˘וט ומפורסם?

חידושי סוגיות ..........................................כא
ב‡„ ‡‰ין ˙ו˜עין בר"˘ ‰חל ב˘ב˙
מ˜˘ ‰בל˘ון ‰רמב"ם מ˘ ‰ייך עוב„ין „חול ל„ין
ר"˘ ‰חל ב˘ב˙  /י˜„ים „עכˆ"ל ˘‡ין טעם ב‡יסור
מ‚זיר„ ‰רב ‰לב„  /יב‡ר ע"פ ˘יט˙ רבינו ‰ז˜ן
ב‡ופן מחו„˘ „‚זיר„ ‰רב‰ ‰ו‡ ר˜ לחז˜ ‡‰יסור
„עוב„ין „חול

פנינים ועיונים קצרים.............................כד
˘ופר ב˘ב˙ – ל‡ ‡פ˘רי ‡ו ל‡ ˆריך?  //ל‡ ‡„"ו
ר‡˘ ˙ //למי„ חכם ˙ו˜ע ב˘ב˙ ובמ˜„˘ ˜˙ //יע˙
˘ופר במ˜„˘ ‰פרטי‚ם כ˘˜˙‰יעו˙ ב˘לימו˙
נחוˆ ‰עבו„˙ „‡‰ם

שבת שובה  /האזינו
מקרא אני דורש..........................................ל
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"˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו" – ˘ל˘˙
‰זכויו˙ ˘ל י˘ר‡ל

 „‰ ‡‰ ‰ ‰ ˆ .‰‰ ‰ .‰  ‡ˆ ‚ ‰
˜„  „ ˆ ‡ ‡ ‡ ‰    — ‰ˆ‰ „ ‚ .‰ ‰
  .     ‰‰ — ‰ˆ‰  ‰  ‡ ‰‰
   „ „.‰
 ‡ ‰‰ ˜‰ „ ‰

בין "˘י˜בלו ‡˙ ˙‰ור "‰ל"˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו
ומלכו˙ו ועולו" ‰ /יחס בין עב„ ל‡„ונו ובין עם
למלכו ˘ /ל˘˙ זכויו˙ ˘ביע˜ב ו˘בעם י˘ר‡ל

‡ ‰ ‡ ‰    ‰„‰ ‰‰

יינה של תורה ............................................לג
˜רב˙ ˘‰י"˙ כ‡ב לבניו
"ל„רו˘" בע˙ "‰ימˆ‡ו" ,ו"ל˜רו‡" – "ב‰יו˙ו
˜רוב" ‰‡ /ב˙ ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל – כ‡ב ל"˙ינו˜ ˜טן"
‰‡ /ב‚ ‰לוי‚ ‰ם כ˘‡ין ר‡ויים לכך  /ל„רו˘ ˜רב˙
 ,'‰ול‚לו˙ ‰בכל כוחו˙ נפ˘ו

יום הכיפורים
עניינו של יום.............................................לח
עבו„˙ יו‰כ"פ בלי ל˘כוח מ‚‰וף
בי‡ור נפל‡ ב˘ני „„ˆ‰ים ˘בעבו„˙ יום ‰כיפורים:
עי˜ר עבו„˙ ‰יום ב˙‰רוממו˙ מ‰עניינים ˘‚‰מיים,
ו˙כלי˙ עבו„˙ ‰יום ב‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם ל‡חר
מכן ,בחיי ‰יום-יום ˘ל‡חרי יום ‰כיפורים

חידושי סוגיות ..........................................מד
‰חי„ו˘ ב"זמן ˙˘וב„ "‰יום ‰כפורים
י„˜„˜ בל˘ונו˙ "˘‰ס ו‰רמב"ם לענין ‰חילו˜
בין ע˘י"˙ ויו"‰כ  /מוכיח מל˘ון ‰רמב"ם ˘‚„ר
˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ ‰ו‡ ענין ‡חר מ˘˙‰וב„ ‰ע˘י"˙
 /יב‡ר „˙˘וב ‰ס˙ם ‰י‡ חיוב ˘‡ין ‰זמ"‚ ,וזו‰י
חלו˙ ‰חיוב ‰מחו„˘˙ ˘ביו"‰כ ˘נ˜בע זמן
ל˙˘וב / ‰י˜˘ ‰מ‰ו חיוב ˙˘וב„ ‰יו"‰כ ‡חר
˘כבר נ˙חייב בזמן ˘חט‡  /יב‡ר „ביו"‰כ חל חיוב
‡ף במי ˘חט‡ וכבר ˘ב ,כיון ˘‰חיוב ˙˘וב‡ ‰ינו
מˆ„ מˆב ‚‰בר‡ ר˜ מˆ„ ‰זמן

 ‡ ‰    ‰„‰ ‰‰ ‡ :‡ „˜ ‰  ‰‰
.‡  ‰‰ ‰
 ‡    ,‰ ‰ ,‰ ‰‰ ‡  : ‰  ‰‰
.2ˆ‡‰   „‰  ,‚ ˜‡ ,˜‡‰ ‡‰ ‚ — ‚‰ ‰‰
˜‡ ‰‰ ‚‰ ˜‰ .‡‰  ‰‰  ‰ ‰‰ ‡ ...
   ‡‰ ‡ ‡‰ ˆ ‰‡ ‚  ,‚‰   ‰
ˆ .
 ‡ ,‰  ‡‰ ‚ ‡   , ‚ ‰‰  ,˜ „‰
‡ '‰ „ ‡ ‡ ‚ ˜  .‰"˜‰  ‡  "„  ‰"‰
.‰ ‡ ‰  ‰‰‰ '‰ „ ‡ ‡ ‚  ,‚‰ ‡ ˜‰ ‡ ‰  ‰‰‰
 ‡ ,‰ „ ‰‚" (‰ , ‰)  ‰ ‡  ‡  ‰‰
‡    „   . ˜ '‰ „ ‡ ‡ ,"„ '‰
 ‡ ,‡ ‡ ‡  ,‡   „ ‡  ‰‰ ‡  ‰‰
"„  ‰"‰ ‡ ‡   ,‰  ‡ ,‡ ‰‰ ‰‰ ‰‰‰
 .‰ ˆ ‡‰
‡‡  ˆ ‡ ,‚‰  ‚‚ ,‡  ‰‰ ‡  ,
˜ „‰ ‚‰  ,‰„‰ „‰  „‚‰ ‡‰ ‡  ‚ ‡ ,‰
 .‡  ‰‰ ‰ ‡ ˆ ‡ ‰ „‡‰  ‰„‰

 ‡   ˆ‰
„ ˜     ‡
„ ‡  „  ‡ ˜„  , ‰ ‰ ‰ ˆ   ˜‰
.‰ ‡ — ‰‰ ‰‰‰ .‰ ‰  ‰ ‡  ‰ ‰  ‡ ‰‰

פנינים ועיונים קצרים...................................נ
מ„וע ל‡ י˘˙מ˘ו בב‚„י לבן ל˘נ‰ ‰ב‡‰

//

.185 ' , „ ˜ ‰ ‰ „‰ ‡ ‰‡ .2

וי„וי בלי עזיב˙ ‰חט‡  -ר˜ "טובל ו˘ר ıבי„ו"?
 //מ ‰עניין ˜‰טור˙ ביו‰כ"פ כ˘‡ין ˘טן ל‰עביר
זו‰מ˙ו?  //ליכנס בפנים ככ‰ן „‰יוט  //רוˆ‰
‚˘מיו˙? בו‡ ‡ל ˜‰ו„˘



חג הסוכות
עניינו של יום.............................................נו

 
 
ĦđĢē ďĞĥė — Ğ“Ĝ č“ĥĤĐ Ĥ“đĚďČ ģ“ė ĘĢČ ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ čĤĞ ĦďđčĞ ĤđČĕĦ
ĦĕĜĦĥĚ ĐĦĕĐ ĐĤĕđČĐ ĦđĢē ĤēČĘđ ,ĐēĚĥčđ ęĚđĤĚ ēđĤ čĢĚč ĐĕĐ ęđĕĐ
ęđĕ čĤĞč ĥēĤĦĐĥ ĞđĤĕČ .ĐďĞĤđ ĘĕĎč ,ĦđĤĕĤĚ Ęĥ ĐĞđĜĦč ĐĦĕĐ đĦďđčĞđ
.ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ čĤĞ ĦďđčĞ ĤďĝĘ čĔĕĐ ĤĥģĦĚĐ ,Đčĕĥ–ĥĕČ ďĕĝē ęĞ ęĕĤđĠĕėĐ

שמחת תורה
עניינו של יום.............................................פב
‰ח‚ ˘עוˆר וממ˘יך ‡˙ סוכו˙
במ ‰נח˘ב ˘מיני עˆר˙"˘ ,ר‚ל בפני עˆמו"
‰ו‡ ,כ"˘מיני" ל˘בע˙ ימי ‰סוכו˙?  /ב˙ר‚ום
יונ˙ן בן עוזי‡ל מפר˘˘˘ ,מח˙ ˘מיני עˆר˙ ‰י‡
'בכניס ‰מן ‰סוכ ‰לבי˙' ‡‰ -מנם ˘מחים ‡נו בז‰

ניסוך ‰מים ˘בכל יום

˘נס˙יימ‰ ‰מˆוו‰ ‰ח˘וב˘ ‰ל י˘יב˙ סוכ?‰

בי‡ור על-פי פנימיו˙ בעניינם ˘ל 'ניסוך ‰יין'
ו'ניסוך ‰מים'‰ ,טומנים בחובם יסו„ו˙ ב„רכי
עבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙

 /ב„ברי ‰מ„ר˘" :בב˜˘ ‰מכם עכבו עמי עו„

שואלין ודורשין  ........................................סב
לי˘ב בסוכו˙ו ˘ל לוי˙ן
‡˙ מˆו˙ סוכ ‰מ˜˘רים רז"ל עם מ‡˘ ‰מר ‡בר‰ם
‡בינו ל‡ורחיו "ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע ,"ıועם סוכ˙ עורו
˘ל לוי˙ן „לע˙י„  /מ‰ו ˙וכנם ‰מיוח„ ˘ל ˘ני
‡לו ב˘ייכו˙ למˆו˙ סוכ ,‰ובפרט ˘˘ני‰ם פסולים
לסוכ" :‰ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע‰ "ıו‡ סיכוך במחובר
ו'עורו ˘ל לוי˙ן' ‡ינו ‚י„ולי ˜ר˜ע  /בי‡ור רחב
על-פי „רך ‰פנימיו˙ ב˙וכן ‰כללי „‰מˆוו˙ ‰נרמז
במˆו˙ ‰סוכ ,‰ומ‰ו˙ '‰סיכוך במחובר' וב'עור
‰לוי˙ן' בעבו„˙ ‰מˆוו˙ וב˘כרן

יום ‡ח„ ‰˘˜˘ ,עלי פרי„˙כם"  -כיון ˘סוף סוף
מוכרח ל‰יו˙ "פרי„˙כם" ,מ‰י ˙‰ועל˙ ב"עו„ יום
‡ח„" ˘י‰יו יח„יו‡ ,ם בל‡ו ‰כי ל‡חריו י‡לˆו
'ל‰יפר„'?

שואלין ודורשין  ........................................פט
˘‰בח ‰נפל‡ ביו˙ר˘ :ביר˙ ‰לוחו˙
"לעיני כל י˘ר‡ל" ˘" -נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙
לעיני‰ם"‡‰ .ם ז‰ו ˘בחו ˘ל מ˘ ‰רבינו?

/

"מסיימים בטוב"  -כיˆ„ י˙כן˘ ,סיום וחו˙ם
˙‰ור ‰י‰י‡ ‰ו„ו˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,עניין בל˙י רˆוי
ב˙כלי˙?  /בי‡ור טעמו ˘ל מ˘ ‰רבינו ב˘ביר˙
‰לוחו˙˘‰ ,ופך ‡ור ח„˘ על מ‰ו˙ו ˘ל רוע ‰נ‡מן,
מנ‰י‚ ‡מי˙י ו‡ו‰ב י˘ר‡ל

ˆ ‰ ‰ˆ „  „˜ „‰ ‡‰ ‰ ‰
   ‰  ‡ „ ‰ ,      ,
 ‰‰ ˆ ‰  ‰  ‰‡‰ ˆ ‰  ‰‡ „‰ ‰‰ ‰
   ‰ ‡ ,‰‡‰ ‰„‰‰ ‡ „‰ ‡‰ ‰ ˆ .‰
„ .‰
  ˆ  ‡ ˆ   ‡ ‰ ‡  ‡ ‡ ‰‰ ˜ ‡ ‰‰ 1
.   " ,‡  ‚  ,    „‰  .‰‰
  , ‰ „  ‰‰  ‰ ‡  „  ‡ ‰ ‰
  ˜.‰ ‡  ˆ   ‰  ‡ ‡ .
‡   „    „ ‰ ,‡  „  ‰
 ‰ ‡‰  ‰ „‰ . „‚‰ ‰‰  „ , ‰

.‡  ' ˜ ‰‡ —   „‡ .1

חידושי סוגיות ...........................................סו
‚„ר ‰יו"ט „סוכו˙ ו‰מס˙עף ב„יני לולב
יח˜ור בנטיל ‰בסוכ‡ ‰י ‰ו‡ „ין בסוכ‡ ‰ו בלולב,
ויבי‡ ‰נפ˜ו˙‡ ˘בז / ‰י˜„ים מלימו„ חז"ל
ב‰כ˙ובים„ ,נר‡‡˘ ‰ין חיוב סוכ ‰ממ‰ו˙ ‰יו"ט
ור˜ ˘ז‰ו זמן חיובו בפועל  /י„ח„ ,‰עכˆ"ל ˘חיוב
סוכ‰ ‰ו‡ מ‚„ר ‰יו"ט עˆמו ,וי˜˘ ‰בכמ„ ‰יו˜ים
˘ב‰כ˙ובים  /יסי˜ „מחול˜ סוכו˙ מן ‰פסח במ‰
˘מˆו˙ ‰י˘יב‰ ‰י‡ ‰י‡ כל ˙וכן ‰יו"ט בעˆמו ,ול‡
ר˜ פרט בו  /יב‡ר „חילו˜ סוכו˙ מפסח‰ ,ו‡ מחמ˙
˘ל‡ חל על ‰זמן ˘ם יו"ט ע"י מ‡ורע ˘‰י' בו ,ר˜
ע"י חיוב ‰י˘יב˘ ‰בו חל ‰ו‡  /יסי˜ „בסוכו˙ ‡ף
˘‡ר חיוביו נ˘למים ע"י סוכ ,‰כיון ˘‰י‡ ‰מחיל‰
עˆם ‰יו"ט

חידושי סוגיות ..........................................צח
ב„ ‡‰ל‡ ‰י„ ‰ין ‚זיל ‰ומזי˜ ב˘ביר˙
‰לוחו˙
י˜˘„ ‰לכ‡ור‰ ‰יו ממון ˆיבור ו‰וי מזי˜ „בר ˘י˘
בו ˘וויו˙  /יסי˜ „ל‡ ˘ייך בלוחו˙ נז˜‰„ ,מזי˜
ע"מ ל‰יטיב ‡ינו מזי˜ ,ו‚ם מחמ˙ „לי˙ ב‰ו ‰נ‡/ ‰
י˜˘„ ‰ע„יין ‡יכ‡ בז„ ‰ין ‚זיל ,‰ויב‡ר ‰חילו˜ בין
‚„רי ‚זיל ‰ומזי˜  /יב‡ר „ליכ‡ למימר „‰יו ‰לוחו˙
ב˘ו˙פו˙ „לי˙ ב˘ ‰ו ‰פרוט ‰לכ"‡  /יב‡ר „‡"‡
לי˘ב כנ"ל ‡ף לר˘"י „ס"ל „ˆ"ל ˘ו"פ לכל ‡ח„
לענין בעלו˙  /יסי˜ „ל‡ ‰יו נכסי ˆיבור ו˘‡ני
לוחו˙ מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ ‰למ˘‰

פנינים ועיונים קצרים................................עו

פנינים ועיונים קצרים................................קה

מ„וע בסוכו˙ י˘ ס„ר ˘ונ ‰ל˜‰רב // ?‰מ„וע
"טעם" ז˙ ‰ור ‰ו"ריח"  -מˆוו˙? " //ערבי נחל ז‰
˜‰ב" // ?"‰מ„וע ‡ין נוטלים ˙‰מר עˆמו?  //לומ„
˙ור ‰חייב לע˘ו˙ פירו˙

˙‰ור - ‰ירו˘ ,‰מכר‡ ,ו מ˙נ" // ?‰זכו י˘ר‡ל
לכ˙ר ˙ור - "‰מ‰ ‰מ˘מעו˙? „' //יר '‰ל˜ב"‰
ב˙ור‰‰ // ‰ב„ל בין ˘מח˙ ˙ור ‰לח‚ ˘‰בועו˙ //
פז"ר ˜˘"ב' :לפזר' ‰י˘ו˙ ו'ל˜לוט' „˜‰ו˘‰
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עניינו
˘ל יום
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„       ‰ ‰ ‰ ‚ „ ,
'‰ ‡    ‰    ‡‰ „‰ – ‰‰
  ‚‰  ‡   '‰ ‰   ‡ „‰ ‰‰
   .‰  ‡  ‰  ‰ „ .‰

ˆרכים ‡י˘יים
ביום כ„˜ ‰ו˘?

) ( ' "  ‡‰

‡ ' ‡'  ‡  ‚˜ ‰
‡'    ˆ „ ,„ '‡ '  ‡  ‡  ‡ ‰
‡'? ‡‡ .„‡‰ ‡‰ ‰ ‰‡ˆ‰ ‰  ‰ []  ‰‡ˆ ‰

כיˆ„ י˙כן˘‡ ,ר ב˘ע˘ ‰י‰ו„י עומ„ ב˙נוע ‰נפ˘י˙ ˘ל ˜בל˙ עול וביטול

)‡" ‰

מוחלט כלפי ‰מלך ,יעל ‰ב„ע˙ו לב˜˘ ול˙‰חנן ‡ו„ו˙ רˆונו˙יו וˆרכיו

‡ ‰ ‰ ‰‰  ‰‰ ‡  ,‰    ‰
‡„ˆ   .‡ ‰  ‡ –˜   ,(" „"˜ "‡ "‰
‡‡ ‰  ‡ ,‰ ‰‰    ,‰    ‡  ‰
' ‡'.‚˜ ‰  ‡ ‡ ,
‚ „‚ ,„ ‡ „ ‡  , 'ˆ'‰  ‡‰ ‰  ‰„‰
.„‚ ‚ ‡‰  ,'‡'‰  ‡ ,ˆ „ ‰‡ˆ‰ .

) (28-9 ' "  ‰

"‡ ˆ" — ‡‰  ‡‰ ˆ‰
 ‡  ‡  ,„‰   ‡ „ ‰ „‰    ‰
‡ ˆ.‰ ‚ ‡‰ „‰  ‰ „  ‡ ‰‡„ ,
‡ ‰‰ ‡ ‡ ‡ ‰ ‰   ‡ ‡ „  ‰‰„ ‡‰ ‰
‰  ‰‰ ‡ ,‡ ‰ ‡ ‰‡‰ ‡ ‰ ‡ ‰‚‰ ‰‰ ‰˜‰
‡ ‡    ˜ ‰„‰ , ‰  " ˆ˜ „‡‰ ‰‰
 ",„ „ ‰   „‰ ˜‰ ‰‰  ‡ ,‰
    ‰‰‰  ‡ '‰ ‡˜ ˜ ‡˜ „‡‰  ‰‰
„‡ .‡‰  ‡‰ ˆ‰  ‰‰ ‰‰ „ ‚ ‡ ‰‰ ,‰

ז

‡‰י˘יים? ‡ /יך ˜ור˘ ‰ב˙פילו˙ ר‡˘ ˘‰נ ‰מ˙ר‚˘ים ומ˙ל‰בים ב"מי יעני
ומי יע˘ר" יו˙ר מ‡˘ר ב"מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך"? ‡ /יך טע ‰עלי ‰כ‰ן
טעו˙ ˘כזו ,לח˘וב ˘‡י˘‰ ‰מ˙פלל˙ ב„ב˜ו˙ ‰י‡ ˘יכור ,‰ו‡ם ‰י‡ ‡כן
˘יכור ,‰מ„וע ‰מ˙ין לסיום ˙פיל˙ ‰ול‡ פעל ˘יוˆי‡ו ‰מי„ מבי˙ ?'‰
בי‡ור נפל‡ ב˙וכנו ˘ל ר‡˘ ˘‰נ‰ ,‰מ˘לב לעבו„ ‰מו˘למ˙ ‡ח˙˘ ,ני עניינים
‰נר‡ים ‰פכיים ורחו˜ים ז ‰מז ‰ב˙כלי˙  /בי‡ור ˙וכן „‰ברים ב‰פטר˙ ‰יום -
˙פיל˙ חנ ‰לפני „‰ ,'‰ין ו„ברים ˘ל עלי ‰כ‰ן עימ ,‰ו‰‰ור‡ ‰מכך בעבו„˙נו
בר‡˘ ˘‰נ‰

לכל

ח‚ ומוע„ ממוע„י י˘ר‡ל,

י˘ ‡˙ עניינו ‰מיוח„ לו – ‡˘ר ל˘מו
נ˜בע ב˙ור˙ ‡מ˙ – וב‡ לי„י ביטוי
בפרטי ‰מˆוו˙‰ ,מנ‚‰ים ,ו˙˜נו˙ חז"ל
‰מיוח„ו˙ למוע„ ז.‰

מנו‚„ים וסו˙רים ז ‰לז:‰
מח„ :מˆינו ב„ברי רז"ל כי ר‡˘-
˘‰נ‰ ‰ו‡ יום ‰כ˙ר˙ ‰מלך ,1מלכו ˘ל
עולם .וכ„ברי ‚‰מ' ‰מפורסמים‡" 2מרו
לפני מלכויו˙ כ„י ˘˙מליכוני עליכם".

ו‰נ ,‰כ‡˘ר מ˙בוננים במˆוו˙ ר‡˘-

וחוזר ונ˘נ‰ ‰ו‡ בנוסח ˙‰פיל" – ‰מלוך

˘‰נ ,‰ובמ‡מרי ו˙˜נו˙ חז"ל ‡ו„ו˙

על ‰עולם כולו בכבו„ך"" ,מלך י˘ר‡ל",

כללו˙ ˙וכן ‰יום ,מוˆ‡ים ‡נו ˘ני

"מלך על כל ‡‰ר "ıוכו'.

‡ ‡ ‡  ‡ ‡"‡ ,‰   ˜ ‡‰ ,‰" ‰  ‰
˜ "‰ „ ‰  ‰ ˆ‰   ‚‰ ‰ ‰
‡  ‰"˜‰ ‰ˆ ‡ ,‰„‰ ‰  ‰ ‰ ,‰ ˆ‰
‡." ‡‰ " ‚ ˆ‰   ˜ ,ˆ ‰ ‰ ‰‰  ,

עניינים עי˜ריים – ˘‰זורים במˆוו˙,

)‡‚ ˜„ " ' (

מנ‚‰י ו˙פילו˙ ‰ח‚˘‡ ,ר מלב„ ז‡˙
˘ב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰נר‡ ‰כי ‡ין כל
˘ייכו˙ ביני‰ם‰ ,רי ˘לכ‡ור‰ ‰ם ‡ף

 (1ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים עמ' 99
ו‡ילך.
 (2ר" ‰טז.‡ ,

ח

אוצרות המועדים
~

ומובן˘ ,פעול˙ ‰‰כ˙ר‰ ‰י‡ על-

וˆרכיו ‡‰י˘יים )‰עניין ‰ב'( – ו‰רי

י„י ˜בל˙ ‰עם ‡˙ עול ‰מלך ,וביטול

רˆונו˙ ‡לו מ˙עוררים ר˜ כ‡˘ר מר‚י˘

מˆי‡ו˙ם מכל וכל; וכפי ‰נר‡ ‰במוח˘

„‡‰ם ‡˙ מˆי‡ו˙ עˆמו‡ ,ז ח˘ ‰ו‡

‰מלך

בחסרונו˙יו וחפ ıב˘‰למ˙ם .ומ ‰לו

נע˘י˙ על-י„י ˘‡נ˘י ‰מ„ינ ‰מ˜בלים

ולב˜˘ו˙ ‡לו בע˙ ˘עוס˜ לבטל עˆמו

עלי‰ם ‡˙ עולו ,ב‡ופן ˘מבטלים

מכל וכל ,וחו˘ב ‰ו‡ ר˜ ‡ו„ו˙ ‰מלך

מˆי‡ו˙ם כלפיו ל‚מרי – לבל יע˘ו עו„

ורˆונו?!

ב'מלכו˙‡

„‡רע‡',

˘‰כ˙ר˙

„בר כפי רˆונם ‰ם‡ ,ל‡ כל מˆי‡ו˙ם
ו‰נ˙‚‰ם ˙‰י‡ ‰ך ור˜ כרˆון ‰מלך
וחפˆו˘‡ .ר „ו˜‡ ביטול ב‡ופן כז‰ ,‰ו‡
‰מעורר ‡ˆל ‰מלך ‡˙ ‰רˆון ל˜בל על
עˆמו ‡˙ עול ‰מלוכ.‰
ומ‡י„ך :ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡ 'יום „‰ין'
על כל ˆרכיו ˘ל „‡‰ם .3ל‡ ר˜ ˆרכיו
‰רוחניים‡ ,ל‡ ‚ם ˘‚‰מיים .ו‡„רב:‰
עי˜ר „‰ין בר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡ על ‚˘מיו˙.
וכמפור˘ ב‰‚‰ו˙ מיימוניו˙‡"˘ 4ין ‡„ם
ני„ון בר‡˘˘‰-נ‡ ‰ל‡ לענייני עולם-
‰ז ."‰ולכן מב˜˘ים ב˙פילו˙ ‰יום
‡ו„ו˙ בני חיי ומזוני – "כ˙בנו בספר
חיים טובים"" ,כ˙בנו בספר פרנס‰
וכלכל "‰וכיו"ב.
‡˘ר מלב„ ‡י ˘ייכו˙ם ˘ל ב' עניינים
‡לו‰ ,נ ‰לכ‡ור˙ ‰ר˙י „ס˙רי נינ‰ו:
כיˆ„ יי˙כן „‰בר˘‡ ,ר ב ‰ב˘ע‰

]וכמובן ‚ם מ„ברי ‰זו‰ר‰˘ ,5מב˜˘ים
"ביומי „כפורי" על "מזונ‡ סליח ‰וכפר‰
וחיי" – ‰ם ככלבים ˆ‰וע˜ים "‰ב ‰ב",
כיון ˘חו˘בים ‡ו„ו˙ עˆמם ול‡ ‡ו„ו˙
˘‰כינ.[‰
וכיון ˘בנוסח ˙‰פיל„ ‰ר‡˘˘‰-נ‰
‰כניסו חכמים ‚ם ב˜˘ו˙ על ˆרכי „‡‰ם,
ו‡ף בי‡רו ˘ז‰ו זמן מסו‚ל וע˙ רˆון

"ĖėĕĠĘ ,'đĎđ ĤĠėĕ ĐĒĐ ęđĕč ĕė čđĦėĥ đĚė ĐĤĠėđ ĐēĕĘĝĐ ęđĕ ČđĐ ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕ
.(ĒĤĦ ĝ"Ĥ ěģĒĐ Ĥ"đĚďČ ĖđĤĞ ěēĘđĥ) "đĕČĔē ĘĞ ĐďđđĦĕĥ ęďČ Ęė ĖĕĤĢ

ל‰י‡מר ל‡ ר˜ כבמ˙וך ‰כרח – ‡˘ר כיון

ĝĜđČč" ĥđĤĕĠĐ ĐĚ ?ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕč ęĕĚĞĠ ĤĥĞ "ČĔē ĘĞ" ęĕďđđĦĚ ĞđďĚ
ĦĤĕĚČ ĦđďđČ ęĕĜĕĜĞ ĔģĘ — ?ģďĢ ēĚĢĐ Ęĥ "ČĔē ĘĞ"Đ ĐĕĐ ĐĚđ ?"ěđĢĤčđ
ęĕĤđĠĕėĐ ęđĕč "ČĔē ĘĞ" ĕđďĕđĐ

לכך – ‰רי מובן˘ ,ב˜˘ו˙ ‡לו ˆריכו˙
˘˜‰ב"ˆ ‰יו ‰עלינו לב˜˘ על ˆרכינו
˘‚‰מיים בר‡˘˘‰-נ ,‰לכן מ˜יימים
‡נו ז‡˙ )ר˜( בכ„י למל‡ו˙ ‡˙ רˆונו –
‡ל‡ מ˙וך רˆון ו‰ר‚˘ ‡מי˙י בˆרכים
‰מבו˜˘ים; ועם ז‡˙ – נ„ר˘ מ‡י˙נו
ל‰יו˙

ח„ורים

ביי˘ום

˙"‰מליכוני

עליכם"„‰ ,ור˘ ביטול ב˙כלי˙˘˘ ,ולל
‡˙ ‰רˆון ו‰מˆי‡ו˙ ‰עˆמי˙.

˘י‰ו„י עומ„ ב˙נוע ‰נפ˘י˙ ˘ל ביטול

ומ˙עורר˙ ˙‰מי – ‰‰כיˆ„ יכול

מוחלט כלפי ‰מלך )‰עניין  ,('‡‰יעל‰

‰י‰ו„י ל‰כיל בנפ˘ו ב' ˙נועו˙ ‰פכיו˙

ב„ע˙ו לב˜˘ ול˙‰חנן ‡ו„ו˙ רˆונו˙יו

בו זמני˙ :לרˆו˙ ב‡מ˙ ול˙‰חנן על
חסרונו˙ כ"פרנס ‰וכלכל‰ "‰נז˜˜ים ‡ך

" (3כי ח˜ לי˘ר‡ל ‰ו‡" – „ין ומ˘פט על מזונו˙
„‡‰ם )'ח˜' מל˘ון "‰טריפני לחם חו˜י" )מ˘לי
ל ,ח((; "מ˘פט ל‡לו˜י יע˜ב" – „ין ומ˘פט על
עניינים רוחניים )ל˜וטי ˙ור ‰ר‡˘ ˘‰נ ‰נ,‰
סע"„ ‰"„ .כי ח˜ ˘'‰י"˙(.
‰ (4ל' ˙˘וב ‰רפ"‚.

 " ~"
~ ?

ור˜ ל˘‰למ˙ מˆי‡ו˙ עˆמו ,ב ‰ב˘ע‰
˘נ„ר˘˙ ממנו ˙נוע˘ ‰ל עמי„ ‰ב‰כנע‰
וב˙‰בטלו˙ מוחלט˙?
˙ (5י˜וני זו‰ר˙ ,י˜ון ו.

‰   „‰
‡ „‰  ‰„ .‡   ‰ ‡‰ ‰ „ ‰‰
‡ ‚„ '‰  „ ‡ „ ‡ ,‡ „ „‰  ,
 ‡   „ ‡ „ ‡  ‡ ‰ „‰  ‰ ‡ „ ‰‰ ,
 .‰ ‡ „      ‰
 „‰ ˆ ,  ‰ ‰‰ ‰ ‡  ‡  ‡ „ „‰
 „‰ ˆ ‰  , ‡ ‰‰ ‰ ‡    ‡‰
 ˆ „‰     , ‡ ‰‚ ‡  ‡‰ ‰
‡  ‡  ,‡‰‰ ˜‰ ‰ ‰    ˆ ‰
‡ ‡      ‰‰ „‰ ‡  ,' ‡ ‰ ‰
ˆ  ‡ .
 „‚ ‰    „‚   ‡ ‡ „ ‰ „‰
.‰       ‚ ‡   ‰ ,

ט

ראש השנה

מילוי רˆונו י˙' -
ב‡מˆעו˙ ˘‚‰מיו˙
‰בי‡ור בז:‰
כ‡˘ר י‰ו„י מב˜˘ על ענייניו בר‡˘-
˘‰נ‡ ,‰ין מבו˜˘ו בז ‰עבור ˙ועל˙ו
‡‰י˘י˙ ,בכ„י ˘י‰י ‰לו ריבוי בענייני
עולם‰-ז‡ ,‰ו ‡פילו ריבוי בעניינים
רוחניים – ‡ל‡ כ‰מ˘ך וכ˙וˆ‡ ‰לעבו„‰

הוספה

תדפיס מתוך ספר

דרכי
החסידות
 -מועדים -

„"˙מליכוני עליכם":
„‰נ ,‰כל ‰יו˙נו כ‡ן "בעולם ‰ז‰
˘‚‰מי ו‰חומרי"‰ ,ו‡ מכיוון ˘"נ˙‡וו‰
˜‰ב" ‰ל‰יו˙ לו „יר ‰ב˙ח˙ונים".6
כלומר‰˘ ,עולם על כל ברו‡יו ופרטיו,
י‰י ‰מ˙‡ים לרˆונו י˙' ,וי‰י ‰ר‡וי
ל‰יו˙ מכון ל˘ב˙ו.
ו‡˙ ז‡˙ ,פועלים ‡נו „ו˜‡ ע"י
˘‰ימו˘ ו˙‰‰עס˜ו˙ בענייני ‰עולם
˘‚‰מיים; „כ‡˘ר י‰ו„י מ˘˙מ˘ בכל
פרט מפרטי ‰ברי‡ ‰כפי רˆונו ˘ל
˜‰ב"‰] ‰ן ב‰פיכ˙ם ל˜„ו˘ ‰ע"י
ע˘יי˙ם ל'חפˆ‡' ˘ל מˆו) ‰כ‰פיכ˙
עור ‰ב‰מ ‰ל˙פילין(; ‰ן כ˙˘מי˘
˘ל מˆו) ‰כמˆוו˙ ˆיˆי˙ וסוכ ;(‰ו‰ן
בעבו„˙ו בענייני ‰ר˘ו˙ ל˘ם ˘מים כפי
ˆיווי ˙‰ור‰ – [‰רי בכך ‰ו‡ ממ˘יך ‡˙
‡‰ור ‡‰לו˜י ,ומברר ומ‚ל' ˙‡ ‰ניˆוˆי
„˜‰ו˘‰ '‰חבויים בכל פרט מפרטי
‰ברי‡ ,‰וכך נע˘‰ ‰עולם 'מכון ל˘ב˙ו
י˙''.
וב‡מ˙ ז‰ו ˙וכן ˙פיל˙נו בר‡˘˘‰-נ‰
˙ (6נחומ‡ נ˘‡ טז .מבו‡ר ב˙ני‡ רפל"ו.

"מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך" – ˘בכל
‰עולם כולו ,על כל פרטיו ,י‰י ‰ניכר
ונר‚˘ ˘˜‰ב"‰ ‰ו‡ מלכו .וז‡˙ על-י„י
עבו„˙נו ב'בירור' ענייני ‰עולם ,לע˘ו˙ם
„יר ‰לו י˙' .ונמˆ‡˘ ,עבו„˙ 'בירור'
ענייני ‰עולם‰ ,רי ‰י‡ ‰מבי‡˙‡ ‰
‰כ˙ר˙ ‰מלך לי„י ˘למו˙ ,ל‰יו˙ "מלוך
על ‰עולם כולו".
וכיוון ˘לכל י‰ו„י י˘נם 'ניˆוˆי
˜„ו˘ '‰מסוימים ˘‰ייכים לנ˘מ˙ו˘‡ ,ר
עליו „ו˜‡ מוטל לבררם ע"י עבו„˙ו
בענייני ‰עולם במ˘ך ימי חייו – לכך
מב˜˘ ‰י‰ו„י מ˜‰ב"˘ ‰י˘פיע לו
ˆרכיו ˘‚‰מיים ,בכ„י ˘יבו‡ו לחל˜ו
כל „‰ברים ˘‚‰מיים ‡˘ר ממ˙ינים
ל'בירורו' ,ובכך יוכל למל‡ ‡˙ חל˜ו
בעבו„˙ בירור ניˆוˆי „˜‰ו˘ ,‰ו‰פיכ˙
‰עולם ל„יר ‰לו י˙'.
ולפ"ז מבו‡ר ‰יטב"˘ ,ב˜˘˙ ˆרכיו"
בר‡˘˘‰-נ ‰מ‰ו‰ ‰מ˘ך ממ˘ לעבו„˙
‰כ˙ר˙ ‰מלך – כי עיסו˜ו ˘ל ‰י‰ו„י
בˆרכיו ‡ינו מ˘ום ˘מר‚י˘ ‡˙ מˆי‡ו˙
עˆמו ו‡˙ ‰חסר לו‡ ,ל‡ ‡„רב :‰כל
מעייניו נ˙ונים ב‰כ˙ר˙ ‰מלך ,ולכן,
מב˜˘ ומ˙חנן ˘י˙‡פ˘ר לו לבˆע ‡˙
חל˜ו בעבו„ ‰זו ,על-י„י ˘יו˘פעו לו
ˆרכיו ,ב‰ם יבי‡ לי„י פועל ‡˙ "מלוך
על ‰עולם כולו בכבו„ך".
◇ ◇ ◇

‰י˘כנו ב' „‰ברים יח„יו?
‡ך לכ‡ור ‰י˘ מ˜ום ל˘‡ל:‰
‡˙ ב˜˘˙ ˆרכיו בר‡˘˘‰-נ˜ ‰בעו

י

אוצרות המועדים

חז"ל בנוסח ˙‰פיל ‰עבור כל ‡ח„

ב‰ם ˙˙עטף"‰ :רעב וˆ‰מ‡ ‚‰ופניים

מי˘ר‡ל ,בכל מעמ„ ומˆב בו ‰ו‡ נמˆ‡

ב‰ם ח˘ „‡‰ם ,מ˜ורם ‡‰מי˙י ‰ו‡ בכך

– ו‰רי י„ע ‡יני˘ בנפ˘י˘ ,‰עיסו˜ו

˘"נפ˘ם ב‰ם ˙˙עטף" – ‰נפ˘ חפˆ‰

בˆרכיו ‡ינו ר˜ בכ„י לפעול ב‰ם בירור

ב„ברי מ‡כל ומ˘˜‡ ‰לו בכ„י לברר

˜ז

ראש השנה

˘ח‚ ˘‰בועו˙ ‰ו‡ ב˘ייכו˙ עם נ˙ינ˙ לוחו˙ ר‡˘ונו˙ ,ו˘מח˙ ˙ור‰ ,‰ו‡ ב˘ייכו˙
עם לוחו˙ ‡‰חרונו˙ )˘ני˙נו ביום ‰כיפורים(; ועו„ מבו‡ר‰„ ,לוחו˙ ‰ר‡˘ונו˙ ני˙נו
לי˘ר‡ל ˜ו„ם ˘חט‡ו ,בע˙ ‰יו˙ם בבחינ˙ ˆ„י˜ים .ו‡ילו ‰לוחו˙ ˘‰ניו˙ ני˙נו ל‡חר
חט‡ ‰ע‚ל ו‰כפר˘ ‰עליו‰ ,יינו‰˘ ,יו ‡ז י˘ר‡ל בבחינ˙ בעלי ˙˘וב.‰

‰ניˆוˆו˙‡ ,ל‡ )עכ"פ ‚ם( כיון ˘נמˆ‡

‡˙ ‰ניˆוˆו˙ ˘ב‰ם )‰יו˙ ו‡לו ניˆוˆו˙

ב"מיˆר" כפ˘וטו ,ורוˆ˜‰˘ ‰ב" ‰ימל‡

˘‰ייכים לחל˜ ,(‰ו'רעב' ז˘ ‰ל ‰נ˘מ‰

ועל-פי ז ‰יבו‡ר בטוב ‰חילו˜ ‰נ"ל:

‡˙ ˆרכיו "מי„ו ‰מל‡ ‰כו' ו‰רחב."‰

נר‚˘ ‡ˆל „‡‰ם ב‡ופן ˘ל רעב וˆמ‡

„‰נ ,‰עבו„˙ בעלי ˙˘וב ,‰עי˜ר‰ ‰י‡ בבחינ˙ '‰על‡ – '‰ל‰עלו˙ ‡˙ ˙‰ח˙ון

וב˘למ‡ ‡ילו ‰יו „ור˘ים ממנו

‚ופניים.

)‰חט‡ וענייני ‰עולם ˘‰י˜˘ ‰וע ב‰ם( ל˜„ו˘) ‰על-י„י עבו„˙ ˘˙‰וב .(‰ו‡ילו

˘ב˙פילו˙ ר‡˘˘‰-נ ‰ירומם עˆמו ול‡

ומכ‡ן מˆינו יסו„‡˘ ,ף ˘„‡‰ם ח˘

יח˘וב כלל ‡ו„ו˙ ענייניו ˘‚‰מיים,

ר˜ ברעבונו וˆימ‡ונו ‚‰ופני – ‰רי ב‡מ˙,

‡ל‡ יעסו˜ ‡ך ור˜ בעבו„˙ "˙מליכוני

ז‰ו 'רעב' פנימי ˘ל נ˘מ˙ו לניˆוˆי

עליכם",

לפעול

בעˆמו

˜בל˙

עול

מלכו˙ו י˙' – ל‡ ‰י ‰מ˜ום ל˜ו˘י‡:
כי כיון ˘ז‰ו זמן בו י˘נו סיוע מיוח„
מלמעל‰

]ובל˘ון

‰מ˜ובל

ב„רו˘י

חסי„ו˙ :7ז‰ו זמן ˘ל "˜ירוב ‰מ‡ור
)˜‰ב"‡ (‰ל ‰ניˆו‰) ıנ˘מ ,["(‰מסו‚ל
כל י‰ו„י ל˙‰עורר ול˜˙‰רב ‡ל ˜‰ב",‰
ול˘כוח ל‚מרי על ˆרכיו ‡‰י˘יים ,וכל
חפˆו ורˆונו י‰י‡ ‰ך ור˜ עבור ‰מלך.
‡בל כיˆ„ ני˙ן ל˙בוע מכל י‰ו„י,
˘י‰יו ‡ˆלו ב' ˆ˜‰וו˙ ‚ם יח„˘ :יח˘וב
‡ו„ו˙ ˆרכיו ‰ו‡ ולרˆו˙ ˘˜‰ב"‰
ימל‡ם ,ובז‚ ‰ופ‡ ˘ל‡ י˙ערבו כל
ר‚˘ו˙ ופניו˙ ‡י˘יים ,כי ‡ם ˘י‰י ‰כולו
‡ך ר˜ עבור ˜‰ב"?‰

'רעבון' ‰נ˘מ‰
„‰בר יובן על-פי בי‡ור מורנו ‰בע˘"ט
נ"ע 8על ‰פסו˜" 9רעבים ‚ם ˆמ‡ים נפ˘ם

„˜‰ו˘˘ ‰במ‡כל ˘‰ייכים ‡ליו.
ועל„-רך-ז‰ ‰ו‡ בענייננו :מ˘ ‰י‰ו„י
מב˜˘

ומ˙חנן

בר‡˘˘‰-נ‰

˘ימל‡

˜‰ב" ‰ב˜˘˙ו וי˙ן לו ˆרכיו ˘‚‰מיים
ו‰רוחניים – ‰נ‡ ‰ע"פ ˘ב‰ר‚˘˙ו ,רˆונו

עבו„˙ „ˆ‰י˜ים – עי˜ר ‰בבחינ˙ '‰מ˘כ‡˘ – '‰ין ‰ם מ˙עס˜ים בענייני ‰עולם
‰נחו˙ים לבררם ול‰עלו˙ם‡ ,ל‡ :ב˜„ו˘˙ם ממ˘יכים ‰ם ‡ורו˙ נעלים בעולם.
לכן ,ח‚ ˘‰בועו˙ – ˘˘ייך לבחינ˙ עבו„˙ „ˆ‰י˜ים )לוחו˙ ר‡˘ונו˙( – עי˜רו
בלימו„ ˙ור˘ ,‰עניין ‰לימו„ ‰ו‡ – '‰מ˘כ :'‰ל‰מ˘יך ˜„ו˘ ‰וחכמ˙  '‰בעולם על
י„י ‰לימו„; ו‡ילו ˘מח˙ ˙ור˘˘ ,‰ייך לבחינ˙ בעלי ˙˘וב) ‰לוחו˙ ‡‰חרונו˙( –
עי˜רו ברי˜ו„ בר‚ליים˘ ,עניינו ‰ו‡ '‰על‡ :'‰ל‰עלו˙ ‡˙ ˙‰ח˙ון ולבררו‰„ .ר‚לים
‰ם מסמלים ‡˙ ˙‰ח˙ון ו‰נחו˙ )˘‰ם ‡‰בר ‰נחו˙ ביו˙ר ב‚וף „‡‰ם( ,וב‰ם מר˜„ים
ו˘מחים עם ˙‰ור.‰
◇ ◇ ◇

בז‰ ‰ו‡ מ˘ום ˘נו‚ע לו מˆי‡ו˙ו וענייני
'בני חיי ומזוני' ˘לו ,ב‡מ˙ ובפנימיו˙
ז‰ו 'רעב' ‰נ˘מ ‰למל‡ ‡˙ רˆון ˜ונ,‰
לע˘ו˙ מן „‰ברים ˘‚‰מיים „יר ‰לו י˙'.

פז"ר ˜˘"ב' :לפזר' ‰י˘ו˙ ו'ל˜לוט' „˜‰ו˘‰
"˘מיני ר‚ל בפני עˆמו לענין פז"ר ˜˘"ב"

לכן ,מ˙‡ימ ‰ב˜˘˙ ˆרכיו ˘ל כל
י‰ו„י‚ ,ם ז‡˘ ‰ינו מר‚י˘ ב'רעב'

)סוכ ‰מח ,רע"‡(

‰פנימי ˘ל נ˘מ˙ו ,לעבו„˙ ‰כ˙ר˙

י˘ לב‡ר ב„רך ‰רמז:

‰מלך – מ‡חר וב‡מ˙ רˆונו ‰פנימי בז‰

על י„י "פזר" – פיזור ופירו„ ‰ר‚˘˙ ‰י˘ו˙ ,נע˘˘˜" ‰ב" – ˘˜‰ב ‰ו˜ליט˘ ‰ל

‰ו‡ בכ„י ל˘‰לים ‡˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך –

ענייני „˜‰ו˘ ‰בפנימיו˙ „‡‰ם˘‡ .ר ז‰ו ענינו ˘ל ˘מיני עˆר˙" ,עˆר˙ ˙‰י' לכם"

"מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".

– מל˘ון 'עˆיר '‰ו˜ליט.15‰

˙‰עוררו˙ מעומ˜ ‰לב
ובעומ˜ יו˙ר:
חזינן לפועל˘ ,ב˜˘˙ ענייניו ˘‚‰מיים
˘ל „‡‰ם ב˙פילו˙ ר‡˘˘‰-נ" – ‰מי

 (7ר‡„ ‰רך חיים י‚ ,רי˘ ע"‡.

ינוח ומי ינוע וכו'" ,נ‡מר˙ ב˙‰עוררו˙

 (8כ˙ר ˘ם טוב סי' ˜ˆ„.

ומעומ˜ ‰לב ,יו˙ר מ‡˘ר בב˜˘˙ "מלוך

‰˙ (9לים ˜ז.‰ ,

 (14פינחס כט ,ל.‰
 (15ר‡ ‰ספר ל˜וטי ˙ור) ‰לרבינו ‰ז˜ן( „רו˘י ˘מע"ˆ פח .‡ ,‡ˆ .„ ,ובכ"מ.
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שיחות קודש
‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˜ו

'„יר '‰ל˜ב" ‰ב˙ור‰
בנו‚ע לנ˙ינ˙ ˙‰ור ‰לי˘ר‡ל‡ ,י˙‡ במ„ר˘:11
"מ˘ל למלך ˘‰י˙ ‰לו ב˙ יחי„ ,‰ב‡ ‡ח„ מן ‰מלכים ונטל ,‰בי˜˘ לילך לו ל‡רˆו
וליטול ל‡˘˙ו‡ ,מר לו ,ב˙י ˘נ˙˙י לך יחי„י˙ ‰י‡ ,לפרו˘ ממנ‡ ‰יני יכול ,לומר לך
‡ל ˙טל‡ ‰יני יכול לפי ˘‰י‡ ‡˘˙ך‡ ,ל‡ זו טוב ‰ע˘ ‰לי – ˘כל מ˜ום ˘‡˙‰ ‰ולך
˜יטון ‡ח„ ע˘ ‰לי ˘‡„ור ‡ˆלכם‡˘ ,יני יכול ל‰ניח ‡˙ ב˙י .כך ‡מר ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל,
נ˙˙י לכם ‡˙ ˙‰ור ,‰לפרו˘ ‰ימנ‡ ‰יני יכול ,לומר לכם ‡ל ˙טלו‡ ‰יני יכול‡ ,ל‡
בכל מ˜ום ˘‡˙ם ‰ולכים ,בי˙ ‡ח„ ע˘ו לי ˘‡„ור ב˙וכו".
וי˘ לומר בפירו˘ „‰ברים:
˙‰ור‰˘ ,‰י‡ חכמ˙ו ˘ל ˜‰ב"˘ ,‰נפל‡˙ ל‚מרי מ˘ ˙‚˘‰כל ‡נו˘י‰' ,ורי„'‰
˜‰ב" ‰ל‰יו˙ מו˘‚˙ ב˘כל ‡נו˘י˘ ,יוכלו י˘ר‡ל ללמו„ ב ‰ול‰בינ‡ .‰ך כיון ˘‡ין

י‡

ראש השנה
על ‰עולם בכבו„ך".
וי˘ לומר‡˘ ,ין ז ‰ר˜ מפני ˘ענייני
עולם‰-ז˜ ‰רובים ‡ל „‡‰ם ,ו'ח„ור' ‰ו‡
ב‰ם יו˙ר מ‡˘ר עניינים רוחניים )כפי
‰נר‚˘ בחיˆוניו˙( – ‡ל‡ זו‰י ‰וכח,‰
˘‡ף רˆונו ‰פנימי ו˙˘ו˜˙ נ˘מ˙ו בז‰
‰י‡ ביו˙ר.
„‰נ ,‰ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡ר˘ ,מ‰
˘"נ˙‡וו˜‰ ‰ב"˘ "‰יע˘ו י˘ר‡ל מן
‰עולם מ˜ום ר‡וי ל„יר ‰לו י˙' – 'נו‚ע'
ז ‰בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙'] 10כלומר :ב˙ור˙
‰סו„ מבו‡ר ,כי בכ„י לברו‡ ול‰נ‰י‚
‰עולמו˙' ,יˆר' ,כביכול˜‰ ,ב" ‰בחינו˙

נר‚˘ ב‰˘ ‰י‡ חכמ‡ ‰לו˜י˙˙ ,ור˙  ,'‰ומו˘‚˙ ‰י‡ ב˘כל כלל חכמו˙ ˘בעולם,

ומ„ר‚ו˙ רבו˙ ב‡לו˜ו˙ )ב„ומ ‰לכוחו˙

ל‰ב„יל – י˘ מ˜ום לח˘ו˘˘ ,ל‡ י‰י ‰נר‚˘ ב‰לימו„ ˜„ו˘˙ ˙‰ור;‰

„נפ˘ „‡‰ם ,כמו ‰מוחין ו‰מי„ו˙(;

– ולכן מב˜˘ ˜‰ב"" :‰בכל מ˜ום ˘‡˙ם ‰ולכים ,בי˙ ‡ח„ ע˘ו לי ˘‡„ור ב˙וכו":
ˆריך לע˘ו˙ 'מ˜ום' ב˙ור ‰ל„יר˙ ˜‰ב"˘ – ‰י‰י ‰ניכר ונר‚˘ בלימו„ ˘˙‰ור‰ ‰י‡
˙ור˙  ,'‰חכמ˙ו ורˆונו י˙'„ .לכן ˆריך ל‰יו˙ ‰לימו„ ב‡ופן „"מ ‰ל‰לן )במ˙ן ˙ור(‰
ב‡ימ ‰ביר‡ ‰בר˙˙ ובזיע ‡ף כ‡ן )בלימו„ ˙‰ור ‰בכל זמן( ב‡ימ ‰וביר‡ ‰ובר˙˙

וי˘נם עניינים ‰נמ˘כים מˆ„ „ר‚‰
ובחינ ‰מסוימ˙ ב‡לו˜ו˙‡ ,ולם '˙‡וו'‰
וכוונ ‰זו‰ ,ינ ‰בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו ממ˘[.
וכיון ˘נ˘מ˙ו ˘ל ‰י‰ו„י מר‚˘˙,
˘„בר ז' ‰נו‚ע' בעˆמו˙ו ומ‰ו˙ו י˙' –

ובזיע".12
◇ ◇ ◇

‰‰ב„ל בין ˘מח˙ ˙ור ‰לח‚ ˘‰בועו˙
במוע„י י˘ר‡ל י˘נם ˘ני ח‚ים ב˘ייכו˙ ל˙ור :‰ח‚ ˘‰בועו˙ – זמן מ˙ן ˙ור,‰
ו˘מח˙ ˙ור – ‰זמן "‚מר˘ ‰ל ˙ור ."‰ומˆינו לחילו˜ ביני‰ם ב‡ופן ‰‰נ ‰‚‰ב‰ם –
„ח‚ ˘‰בועו˙ עי˜רו בלימו„ ˙ור ,‰וב˘מח˙ ˙ור‰ ‰עי˜ר ‰ם ˜‰‰פו˙ ו‰רי˜ו„ עם
˙‰ור.‰

ממיל‡ חו„ר „‰בר בכל רב„י ,‰ו'נו‚ע'
בנ˜ו„‰ ‰כי פנימי˙ ˘ב – ‰עˆם ‰נ˘מ.‰
ולכן„ ,ו˜‡ בב˜˘ו˙ ‡ו„ו˙ ˆרכי ‚‰וף,

'˘כרו˙' חנ ‰ב˙פיל˙‰
על-פי כל ז ,‰י˙ב‡ר ב‡ור ח„˘ ˙וכן
‰פטר˙ ר‡˘˘‰-נ‡ ,‰ו„ו˙ ˙פיל˙ חנ‰
לפני  '‰ב˘יל.‰
„‰נ ,‰על-פי „רך ‰פ˘ט ,נ˙˜נ‰
˜רי‡˙ ‰פטר ‰זו בר‡˘˘‰-נ ‰מפני ˘בו
נפ˜„ ‰חנ‡ ;11‰ך ב‡˙‰ם לכלל ˘'˙ור'‰
מל˘ון '‰ור‡ ,'‰מובן – ˘סיב˙ ˜רי‡˙
‰‰פטר ‰ב˘ב˙ ומוע„‰ ,ו‡ מ˘ום ˘י˘
ב˙וכנ ‰בכ„י ללמ„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ '‰
„‡ו˙ו ‰יום .וכן ‰ו‡ ב‰פטר˙ חנ„ ,‰י˘
למˆו‡ ב˙וכנ‰ ‰ור‡ו˙ כלליו˙ בעבו„˙
‰יום „ר‡˘˘‰-נ.‰
ויובן ז ‰ב„˜‰ם ‰בי‡ור בכללו˙
‰סיפור „˙פיל˙ חנ„ – ‰ב˙חיל ‰ח˘ב‰
עלי ‰כ‰ן ל"˘כור ,"‰כיון ˘˙פיל˙‰
‰י˙ ‰ב‡ופן „"מ„בר˙ על לב‚ ‰ו'" ,ולכן
נזף ב" ‰ע„ מ˙י ˙˘˙כרין" .וחנ˘‰ ‰יב‰
לו על כך" :ל‡ ‡„וני ˙˘˜ ‰˘‡ ,רוח
‡נכי ‚ו' ,ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ."'‰
„לכ‡ור ‰י˘ ל˙מו ‰על כל ˘יח˙
„‰ברים ביני‰ם מ˙חיל˙ ‰וע„ סופ:‰

מ˙עורר ‰י‰ו„י ב˙‰עוררו˙ פנימי˙,

‡( ‡יך י˙כן ˘יטע ‰עלי טעו˙ ˘כזו

כיון „עבו„ ‰זו „ע˘יי˙ „יר ‰לו י˙'

מן ‡ ‰ˆ˜‰ל „ – !‰ˆ˜‰ל‡ ר˜ ˘ל‡ ‰כיר

ב˙ח˙ונים נו‚ע˙ בעˆם נ˘מ˙ו ופנימיו˙

ב˘ ‰מ˙פלל˙ ‰י‡ ב˘פיכ˙ ‰נפ˘‡ ,ל‡

נ˜ו„˙ לבבו.

ח˘ב עו„ ˘‰י‡ "˘יכור] ?"‰ובפרט „עלי
◇ ◇ ◇

וי˘ לב‡ר ול˙˙ טעם לחילו˜ ז:‰

נ˙מנ‡ ‰ו˙ו ‰יום ˘ופט על י˘ר‡ל,12
„‡פילו ˘ופט ס˙ם – ‰רי ˆריך ל„ון
"„ין ‡מ˙ ל‡מי˙ו"˘˜˘ ,13ור עם עיון

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ מבו‡ר˘ ,13יסו„ ‰חילו˜ בין ח‚ ˘‰בועו˙ ל˘מח˙ ˙ור‰ ‰ו‡ –
 (11ר‡ ‰ר˘"י ור"ן מ‚יל ‰ל‡˘ .‡ ,ו"ע רבינו
‰ז˜ן ס˙˜פ"„ ס"ז.

˘ (1מו"ר רפל"‚.
 (2ברכו˙ כב.‡ ,
 (13ר‡‚ ‰ם ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ע' ˘ל ו‡ילך.

 (10ר‡‰ ‰מבו‡ר ב‰מ˘ך יו"ט ˘ל ר"˙ ‰רס"ו,
סוף „"‡ ‰ם בחו˜ו˙י ˙רס"ז.

 (12ר˘"י ˘מו‡ל ,‡ ‡-ט.
˘ (13ב˙ י.‡ ,

יב

אוצרות המועדים

במח˘ב˙ ‰נ„ון ,14ו‡יך יי˙כן ˘'פס˜' ‡˙
„ינ ‰ב‡ופן כז‰˘ ‰בי‡ו לטעו˙ מר ‰כל
כך?[.
ב( ‡פילו ‡ם ˙מˆ‡ ‰סבר ‰כיˆ„ טע‰
עלי טעו˙ ˘כזו – 15ע„יין ‡ינו מובן ,מ„וע
מסופר על כך בנבי‡? ‰רי ‡פילו "ב‚נו˙
ב‰מ ‰טמ‡ ‰ל‡ „יבר ‰כ˙וב" ,16על ‡ח˙
כמ ‰וכמ ,‰ל‰ב„יל ,בנו‚ע לעלי ‰כ‰ן!
‚( מכיון ˘ח˘ב ‰עלי ל"˘יכור– "‰
מ„וע ‰מ˙ין ל ‰ע„ ‡˘ר סיימ˙ ‰פיל˙‰
]כפי ˘מפר˘ ר˘"י על ‰פסו˜
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"ועלי

˘ומר ‡˙ פי – "‰ל˘ון ‰מ˙נ‰ – [‰רי ‰י‰
לו ל‰פסי˜ ‰מי„ ול„˙˘‰ל ˘יוˆי‡ו‰
מבי˙ ?'‰
מכל ‡‰מור מוכח˘ ,ל‡ ח˘ב ‰עלי
ל˘יכור ‰במובן ‰פ˘וט‡ ,ל‡ ל˘יכור‰
בעניין

˙‰פיל.‰

ז‡˙

‡ומר˙:

כיון

˘˙פיל˙ חנ‰ ‰י˙ ‰ב‡ופן „"‰רב˙‰
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ל˙‰פלל" – ‰רי ˘זו‰י ˙פיל ‰י˙יר ‰על
‰מי„‡˘ ,‰ינ„ ‰בר ‰רˆוי כ‡˘ר עומ„ים
לפני  '‰בבי˙ ) '‰כ„ל˜מן(.
ומענ ‰חנ ‰ע"כ ‰ו‡ – "ו‡˘פוך
‡˙ נפ˘י לפני „ ."'‰כ‡˘ר ‰"‰רב˙‰
ל˙‰פלל" ˜˘ור ב˘פיכ˙ ‰נפ˘‡ ,ין ז‰
עניין ˘ל "˘כרו˙" ב˙פיל‡ ,‰ל‡„‡ ,רב‰
– „ר‚‡ נעלי˙ ב˙פיל.‰

'˙˘‰פכו˙' ו‚ילוי
רˆון ‰נפ˘
ויובן ז ‰על-פי ‰מבו‡ר לעיל ב‚„ר
ב˜˘˙ ˆרכיו „ר‡˘˘‰-נ‰„ – ‰וי מˆ„
חפ‰ ıנ˘מ ‰לע˘ו˙ מן „‰ברים ˘‚‰מיים
„יר ‰לו י˙':
טענ˙ עלי ‰י˙˘ ,‰כ‡˘ר עומ„ים
"לפני  – "'‰לפני ˜ו„˘ ˘„˜‰יםˆ ,ריך
˘ל‡ י‰י' ‰נו‚ע' ˘ום „בר ,מלב„ ‰עוב„‰
˘עומ„ים "לפני  ."'‰ב˘ע ‰כזו‡ ,ין
מ˜ום ל‰יו˙ מונחים בב˜˘ו˙ על עניינים
‚˘מיים ,ו‡פילו ל‡ בעניין כ ‰עי˜רי כמו
"ונ˙˙ ל‡מ˙ך זרע ‡נ˘ים".
וכיון ˘חנ ,‰בעמ„ ‰לפני ‰ ,'‰י˙‰
טרו„ ,‰ע„ כ„י ˘"‰רב˙ ‰ל˙‰פלל",
בב˜˘˙ ‰ל"זרע ‡נ˘ים" – טען עלי
˘זו‰י ‰נ˘ ‰‚‰ל "˘יכור :"‰ז‰ו מˆב
˘ל '˘כרו˙' ברˆונו˙י„ ,‰רˆונ ‰כל כך
˙˜יף וחז˜ ,ע„ ˘ל‡ ˘˙ ‰ליב ‰למ˜ום
בו ‰י‡ נמˆ‡˙˘ ,עומ„˙ "לפני ."'‰
על כך ‰י ‰מענ ‰חנ" ‰ו‡˘פוך ‡˙
נפ˘י לפני „‡„ ,"'‰רב :‰עמי„˙" ‰לפני
‰ "'‰בי‡‡ ‰ו˙ ‰למˆב מרומם „‚ילוי
ו˙˘‰פכו˙ )פנימיו˙( נפ˘ – ‰ו„ו˜‡
מ˘ום כך‰" ,רב˙ ‰ל˙‰פלל" עבור
ˆרכי˘‚‰ ‰מיים; כי ,כמבו‡ר לעיל

ח‚ ‰סוכו˙

"זכו י˘ר‡ל לכ˙ר ˙ור - "‰מ‰ ‰מ˘מעו˙?
כ˙ב ‰רמב"ם בספרו ‰י„ ,ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור" :6‰ב˘ל˘ ‰כ˙רים נכ˙רו י˘ר‡ל,
כ˙ר ˙ור ‰וכ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ .כ˙ר כ‰ונ ‰זכ ‰בו ‡‰רן˘ ,נ‡מר' 7ו‰י˙ ‰לו
ולזרעו ‡חריו ברי˙ כ‰ונ˙ עולם' .כ˙ר מלכו˙ זכ ‰בו „ו„ ˘נ‡מר' 8זרעו לעולם י‰י‰
וכס‡ו כ˘מ˘ נ‚„י' .כ˙ר ˙ור‰ ‰רי מונח ועומ„ ומוכן לכל י˘ר‡ל˘ ,נ‡מר˙' 9ורˆ ‰ו‰
לנו מ˘ ‰מור˘‰˜ ‰ל˙ יע˜ב' ,כל מי ˘ירˆ ‰יבו‡ ויטול".
ו˙מו‰ – ‰ל‡ ‰רמב"ם מ‚„יר ‡˙ חיבורו כספר ˘ל "‰לכו˙ ‰לכו˙" ,10ומ‡י נפ˜ו˙‡
ל‰לכ ‰ב‰לכו˙ ˙למו„ ˙ור˘ ,‰י˘נו כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ ,ובכ˙ר כ‰ונ ‰זכ‰‡ ‰רן
ובכ˙ר מלכו˙ זכ„ ‰ו„?
וי˘ לומר˘ ,בכ„י ל„‚‰יר ‡˙ עניינו ˘ל כ˙ר ˙ור˘ ‰ני˙ן לי˘ר‡ל‰ ,וˆרך ‰רמב"ם
ל„˜‰ים ‡˙ עניין כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙:
„‰נ ‰כ˙ר כ‰ונ ‰וכ˙ר מלכו˙ ˘זכו ב‰ם ‡‰רן ו„ו„‡ ,ין עניינם – ˙פ˜י„ ‰כ‰ונ‰
ו‰מלוכ ‰בפועל‰˘ ,רי ‚ם ˜ו„ם ˘זכ‰‡ ‰רן לכ˙ר כ‰ונ‰ ,‰י ‰עניין ‰כ‰נים ו‰כ‰ונ‰
בעולם ,וכן ב„ו„‰ ,י ‰עניין ‰מלוכ˜ ‰ו„ם לו – ‡ˆל ˘‡ול‡ .ל‡ כ˙ר כ‰ונ˘ ‰ני˙ן
ל‡‰רן‰ ,יינו ˘עניין ‰כ‰ונ ‰ל‡ ‰י ‰עניין נוסף בו‡ ,ל‡ ‰פך ל‰יו˙ חל˜ ממ‰ו˙ו .ולכן
"ו‰י˙ ‰לו ולזרעו ‡חריו" – „‰כ‰ונ ‰עבר ‰לבניו ל‡ ר˜ כ˘רר‰ ‰עובר˙ ‡ל ‰יור˘,
‡ל‡ ‰כ‰ונ ‰נע˘˙ ‰מעין ˙כונ˙ נפ˘ ‰עובר˙ בירו˘ ‰לבנים .וכן ב„ו„ ל‚בי כ˙ר
מלכו˙‰˘ ,מלכו˙ נע˘˙ ‰חל˜ ממ‰ו˙ו )ולכן "זרעו לעולם י‰י – "‰עובר˙ ‰י‡ לבניו(.
ובז ‰מב‡ר ‰רמב"ם„ ,כך ‰ו‡ ‚ם כ˙ר ˙‰ור˘ ‰ני˙ן לי˘ר‡ל˘˘ .ייכו˙ ˙‰ור‰
לי˘ר‡ל ‡ינ ‰ר˜ בכך ˘ביכול˙ ‰י‰ו„י ללמו„ ˙‰ור‡ – ‰ל‡ ˘זכו י˘ר‡ל לכ˙ר ˙ור,‰
˘˙‰ור ‰נ˙עˆמ ‰עימם ו‰פכ ‰ל‰יו˙ חל˜ ממ‰ו˙ם – ולכן‰ ,י‡ "מור˘‰˜ ‰יל˙
יע˜ב" ,כ˙כונ˙ נפ˘ ‰עובר˙ מ‡ב לבן .ור˜ ˘"כל מי ˘ירˆ – "‰מי ˘רוˆ‰˙˘ ‰י‰
מעל˙ ˙‰ורˆ‡ ‰לו )ל‡ ר˜ כחל˜ ממ‰ו˙ו ‰נעלמ˙‡ ,ל‡( ב‚לוי – "יבו‡ ויטול" וילמ„
ב ‰בפועל.

ב‡רוכ„ ,‰ו˜‡ ‰ב˜˘‡ ‰ו„ו˙ ˆרכים

 (14עיין ב˙וס' ˘ם ובב"ב ח ,ב.
 (15ר‡ ‰ר˘"י ומˆו„ו˙ במ˜ומו ,י„ ‡פרים
וחכמ˙ ˘למ ‰ל˘ו"ע ‡ו"ח סי' ˜‡ .ועו„.

‚˘מיים 'נו‚ע˙' בפנימיו˙ ‰נ˘מ ,‰וב‡‰

 (6רפ"‚.

מ˙וך ˙‰עוררו˙ פנימי˙!

 (7פנחס כ ,‰י‚.

ולכן ,ל‡ ר˜ ˘˙פל˙ ‰ל"זרע ‡נ˘ים"
‡ינ ‰עניין ˘ל "˘כרו˙" ח"ו ברˆונו˙י‰

 (16בב‡ ב˙ר‡ ˜כ‚.‡ ,

‡‰י˘יים ,כי ‡ם ‡„רב :‰זו‰י ˙וˆ‡‰

˘ (17מו‡ל˘ ‡-ם ,י‚.

ו˙‰בט‡ו˙ ˘ל ‚ילוי עˆם נ˘מ˙– ‰

˘ (18ם ,יב.

˜‰

‰˙ (8לים פט ,לז.
 (9ברכ ‰ל‚.„ ,
„˜‰ (10מ˙ ‰רמב"ם לספר ‰י„ ,ס„" ‰ובזמן ‰ז.‰

י‚

ראש השנה

˜„

פנינים

„רˆונ‰ ‰ו‡ למל‡ו˙ ‰כוונ‰ ‰עליונ‰

‰כ‰ן' ˘בנפ˘ו ‚‰וער בו" :ע„ מ˙י

„ע˘יי˙ „יר ‰לו י˙' ב˙ח˙ונים „ו˜‡ ,ו‡˙

˙˘˙כרין"?! כיˆ„ מסו‚ל ‰נך לעסו˜

ז‡˙ מבט‡˙ ‰י‡ בב˜˘ ‰ל"זרע ‡נ˘ים".

בע˙ ‰כ˙ר˙ ‰מלך ,בענייני עולם ‰ז‰

ובז ‰יובן ‚ם מ˘ ‰בב˜˘˙‰ ‰וסיפ‰

˙‰ור - ‰ירו˘ ,‰מכר‡ ,ו מ˙נ?‰
"˙ורˆ ‰ו ‰לנו מ˘ ‰מור˘‰˜ ‰ל˙ יע˜ב"
)ברכ ‰ל‚(„ ,

במ‰ו˙ ‰יחס ו˘˜‰ר ˘בין י˘ר‡ל ל˙ור ,‰י˘ ל‰בין‰„ :נ ‰ב˙ור ‰כ˙יב˙" 1ורˆ ‰ו‰
לנו מ˘ ‰מור˘‰˜ ‰יל˙ יע˜ב"‰ ,יינו ˘˘ייכו˙ ˙‰ור ‰לי˘ר‡ל מ„ין ירו˘ .‰במ„ר˘
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‡נו מוˆ‡ים ˘˙‰ור ‰ני˙נ ‰לי˘ר‡ל ב˙ור˙ מכר‡" ,מר ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל מכר˙י לכם
˙ור˙י כו'" .ו‡ילו במ˜ומו˙ ‡חרים ,מ˙ייחסים חז"ל ל˙ור ‰כמ˙נ ‰מ‡˙ ˜‰ב"'‚" :‰
מ˙נו˙ טובו˙ נ˙ן ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל ˙ . .ור ‰כו'".3
ו‰בי‡ור בז‡˘ ,‰כן כול‰ו ‡י˙נ‰ו ב„ – ‰בעניינים מסוימים ˙‰ור‰ ‰י‡ ירו˘‰
לי˘ר‡ל ,ובענינים ‡חרים ˜ונים ‡ו˙ ‰י˘ר‡ל ב˙ור˙ מכר ,וכן י˘נו ב ‰עניין ‰ני˙ן
לי˘ר‡ל במ˙נ ‰מ‡˙ ˜‰ב":‰
ירו˘ – ‰כ˘ם ˘בירו˘ ‰בכלל ‡ין מ˙ח˘בים מי‰ו ‰מ˜בל ,וכל ‰יור˘ים למ‚„ול
וע„ ˜טן ˘ווים ביחס ‡לי – ‰כך ב˙ור‰ ,‰י‡ ירו˘ ‰לכל ‡ח„ ו‡ח„ מבני י˘ר‡ל‚ ,ם
ל‡„ם ‰פ˘וט ביו˙ר ]„לכן כל י‰ו„י ,בכל מˆב ˘‰ו‡ ,מחויב בלימו„ ˙ור.[‰
מכר – בפר˜י ‡בו˙ נ‡מר˜˙‰" 4ן עˆמך ללמו„ ˙ור‡˘ ‰ינ ‰ירו˘ ‰לך"‰ .יינו‚‰„ ,ם
˘˙‰ור‰ ‰י‡ ירו˘ ‰לכל י‰ו„י˘ ,ז‡ ‰ינו בעבו„˙ו – ע„יין נ„ר˘ ‰ו‡ ללמו„ ול‰בין
ב˙ור˘ ,‰ז‡ ‰ינו ב‡ ממיל‡‡ ,ל‡ כרוך בי‚יע˘ ‰כלי˙ .ובעניין ז˙‰ ‰ור‰ ‰י‡ בחינ˙
מכר˘ ,נ˜ני˙ ˙מור˙ '˙˘לום' – י‚יע˙ „‡‰ם ב.‰

ונ„ר ‰מי„‡˘ ,ם י˙˜יים "ונ˙˙ ל‡מ˙ך

וטענ˙ו ˘ל עלי זו ‚ופ‡ ,מעורר˙

זרע ‡נ˘ים"‰ ,רי "ונ˙˙יו ל '‰כל ימי

ומ‚ל ‰ב‡„ם ˘‡כן ב˜˘˙ו עבור ˆרכיו

חייו" – „בז‰ ‰בי‡ ‰לי„י ביטוי ‡˙

˘‚‰מיים‡ ,ינ ‰בס˙יר ‰ל‰כ˙ר˙ ‰מלך,

‰נר‚˘ בנפ˘ ‰פנימ˘ ,‰ב˜˘˙ ‰ל"זרע

‡ל‡ ‡„רב ,‰מ˜ור‰ ‰ו‡ בפנימיו˙ נפ˘ו

‡נ˘ים" ‡ינ ‰עבור ˆרכי עˆמ ,‰כי ‡ם

– כ˙˘וב˙˘ ‰ל חנ˜˘) ‰יבל ‰עלי(:

עבור 'ˆרכי' ˜‰ב" ‰בלב„ – ˘י‰י ‰כל

"ו‡˘פוך ‡˙ נפ˘י לפני ;"'‰

חייו מסור ונ˙ון ל˜ב" .‰וכמו„‚˘ ‚ם
בפירו˘ חז"ל„ 19בב˜˘˙" ‰זרע ‡נ˘ים"
בי˜˘ ‰חנ‡" ‰נ˘ים חכמים ונבונים
ו‚„ולים וˆ„י˜ים‡ ,מר) ‰חנ‰˘ . . (‰ם
ל˘מו ˘ל ˜‰ב"."‰

ו‰ם נפל‡ים מכלי ˘כלו ˘ל „‡‰ם ,ו‡ו˙ם מ˜בל „‡‰ם ב‡ופן „מ˙נ ‰מלמעל .‰וב„ו‚מ˙

‰ביטול "לפני  "'‰ופעול˙ ˙"‰מליכוני
עליכם" – ‡ז י˘ לב˜˘ ‡ו„ו˙ ˆ‰רכים
˘‚‰מיים בבני חיי ומזוני רויחי" ,ונ˙˙
ל‡מ˙ך זרע ‡נ˘ים" – בכ„י ל‚לו˙ ב‰ם

וזו‰י ˘‰ייכו˙ „˜רי‡˙ ‰פטר ‰זו
לר‡˘˘‰-נ ,‰ו‰‰ור‡ ‰ממנ ‰בעבו„˙

‰עולם" ,מלוך על ‰עולם כולו בכבו„ך".

‰יום:

◇ ◇ ◇

‰ן ‡מ˙ ˘פנימיו˙ ב˜˘˙ו ˘ל כל
‡ח„ מי˘ר‡ל ‡ו„ו˙ ˆרכיו‰ ,י‡ מחמ˙
˙˘ו˜˙ נ˘מ˙ו ל‰בי‡ לי„י פועל ‡˙
רˆון ) '‰כמבו‡ר לעיל(; ‡ך ‡ין „י בכך
˘פנימיו˙ „‡‰ם ‰י‡ כ„בעי‡ ,ל‡ ˆריך
ל‰בי‡ ז‡˙ ‚ם ב‚ילוי.
ולז‡˙ ,בע˙ ˘עומ„ „‡‰ם לב˜˘
על

ˆרכיו

בר‡˘˘‰-נ,‰

˘‰זיכרון ‰נˆחי ˘‰י ‰למ˘ ‰ב˙ור˘) ‰ז‰ו „בר ˘נפל‡ מ‚„ר ˘כל נבר‡˘ ,י˘ בו
˘כח ,(‰ני˙ן לו במ˙נ ‰מלמעל.‰
„ (1ברים ל‚ ,ב.
˘ (2מו˙ רב ‰ל‚.‡ ,
 (3ברכו˙ .‡ ,‰
 (4פ"ב מי"ב.
 (5נ„רים לח.‡ ,

כי „ו˜‡ ב˘ע˙ ‰עמי„ ‰ב˙כלי˙

ועל-י„ם ‡˙ ˙"‰מליכוני עליכם" בכל

מ˙נ – ‰י˘נם עניינים ב˙ור˘ ,‰למרו˙ י‚יע˙ו ˘ל „‡‰ם ,ל‡ יוכל ל˘‰י‚ם ,מ‡חר
מ‡מר חז"ל"˘ 5ב˙חיל‰ ‰י ‰מ˘ ‰לומ„ ˙ור ‰ומ˘כח ‰ע„ ˘ני˙נ ‰לו במ˙נ‰ ,"‰יינו,

וˆרכיך ‡‰י˘יים?!

 (19יל˜וט ˘מעוני ע"‰פ.

י˘נו

'עלי

וכ˘ם

˘מענ ‰חנ˙ ‰יר ıל‚מרי ‡˙

טענ˙ עלי ,וע„ ˘‡„רב‰ ,‰סכים עמ‰
– ע„ לנ˙ינ˙ ברכ˙ו ו‰בטח˙ו "ו‡ל˜י
י˘ר‡ל י˙ן ‡˙ ˘ל˙ך ‡˘ר ˘‡ל˙ מעמו"
– כך ממל‡ ˜‰ב" ˙‡ ‰ב˜˘˙ו ˘ל כל
‡ח„ מי˘ר‡ל ,ל˘נ ‰טוב ‰ומ˙ו˜,‰
כפ˘וט – ‰בטוב ‰נר‡ ‰ו‰נ‚ל ,‰בבני חיי
ומזוני – ובכולם – רויחי.

י„

˘ו‡לין
ו„ור˘ין

˘מח˙ ˙ור‰

˜‚

ז.

וי˙יר‰
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ובז˙˙ ‰יי˘ב ˘פיר ˜ו˘י‡ ˘נ˙חבטו
ב ‰מפר˘י ˙‰ור‰„ ,‰נ ,‰ע"‰פ

)ברכ‰

ט ,יז" (25ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙ ו‡˘ליכם

‡פ˘ר לערבב ‡˙ ˘‰טן?
טעמם ˘ל כמ ‰ממנ‚‰י ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ 'לערבב ˘‰טן' ˘ -ל‡ י„ע
˘‰ו‡ ר‡˘ ˘‰נ / ‰מ ‰עניינו ˘ל 'ערבוב' ז‡‰ ?‰ם ‡פ˘ר ל‰טעו˙ ‡˙
˘‰טן‰˘ ,ו‡ מל‡ך ,ב„בר כ ‰פ˘וט ומפורסם?

מעל ˘˙י י„י ו‡˘ברם לעיניכם"‰˘˜‰ ,
ב‡ור ‰חיים ) '˜‰ועו„" (26למ‰ ‰וˆרך
ל˙ופסם ו‰ל‡ בי„ו ‰יו".

‰יי˙כן 'לערבב' ‡˙
˘‰טן ב„בר כ ‰פ˘וט?
‡.

ב˘ייכו˙ לר‡˘˘‰-נ ‰מˆינו כמ‰

וכמ ‰מנ‚‰ים ˘מטר˙ם "לערבב ˘‰טן",
ומ‰ם:
‡( מ˙˘ ‰ו˜עים ב˘ופר בימי חו„˘
‡לול‰ ,ו‡ בכ„י לערבב ‡˙ ˘‰טן– 1
"˘ל‡ יבין מ˙י י‰י ‰ר‡˘˘‰-נ.2"‰
ב( "מטעם ז ‰נמי ‡ין ˙ו˜עין בערב
ר‡˘˘‰-נ – 3‰כי ‡ז י‰י ‰סבור ˘‰טן

˘עבר יום „‰ין".4
‚( "מ˙חילין ל˜רו˙ בר‡˘י˙ ב˘מח˙
˙ור) ‰ול‡ בר‡˘˘‰-נ – (‰כ„י ˘ל‡ יבין
‡˙ ר‡˘י˙ ˘נ ‰ו‡חרי˙ ˘נ."‰

מ˘ ‰מחזי˜ ב˘נים ו˜‰ב" ‰ב˘נים כו'
ו‚ברו י„יו ˘ל מ˘ ‰ו‡חז בלוחו˙ ו˘ברן",

 (2כן ‰ו‡ ‰ל˘ון במנ‚‰ים ל‰ר"‡ ˜לויזנר )רבו
˘ל מ‰רי"ל( מנ‚‰י ר"‡ ‰ו˙ ‡  .‡ ‰‰‚‰וע„"ז ‰ו‡
במנ‚‰ים למ‰ר"‡ טירנ‡ חו„˘ ‡לול ,מט ‰מ˘‰
ס˙˘ע"ח ,מ‰רי"ל מנ‚‰י ימים נור‡ים ‰ ‰‰‚‰ב'
)לו ,(‡ ,ולבו˘ רס˙רס"ט.
 (3מנ‚‰י מ‰ר‡"˜ ,ומנ‚‰י ‰ר"‡ טירנ‡ ˘ם.
מ‰רי"ל ומט ‰מ˘˘ ‰ם .ור‡ ‰לבו˘ ו‡לי ‰רב‰
רס˙˜פ"‡ .לבו˘ רס˙רס"ט .ועו„‰ .טעם ל‡י
˜˙‰יע ‰בער"‰ ‰וב‡ ל‰לכ ‰במ‚"‡ ס˙˜פ"‡

)‡בו˙ „ר"נ ˘ם˘ .מו"ר פמ"ו,

ור‡˘ ‰פרח כ˙ב מעלי‰ן‡ ,מר ‡‰יך
‡ני נו˙ן ל‰ם לי˘ר‡ל ‡˙ ‰לוחו˙ ˘‡ין
ב‰ם ממ˘‡ ,ל‡ ‡‡חוז ו‡˘ברם ˘נ‡מר
ו‡˙פו˘ ‚ו'" – ‰רי ˘חז"ל מפר˘ים מ‰
˘‡מר מ˘" ‰ו‡˙פו˘"˘ ,י˘ כ‡ן ˙פיס‰

‚ .ועו„( – ˘‰ז˜נים ‡חזו בלוחו˙ וחז˜‰

וˆריך ל‰בין – מ‰ו ענינ˘ ‰ל ˙פיס ‰זו?
‡מנם ,ע"פ כל ‰נ"ל „‰לוחו˙ ל‡ ‰יו
ממון ˆיבור ,י˘ לב‡ר „יו˜ ל' ‰כ˙וב –
"ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙ ‚ו' ו‡˘ברם ‚ו'":

י„ו ˘ל מ˘ ‰ו˘ברם .ולפ"ז מובן „יו˜ ל'

כ˘ם ˘בלוחו˙ ˘ניו˙ ‡מרו חז"ל )ל„ע˙

‰כ˙וב "ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙"‰ ,מ„‚י˘

˙‰נחומ‡ כנ"ל( ˘מ˘ ‰נ ‚‰ב‰ם עין טוב‰

˙פיס˙ ‰לוחו˙ מי„ ˜‰ב"‡ ‰ו מי„

ונ˙נם לי˘ר‡ל ]וכן ‡י˙‡ ב‚מ'

‰ז˜נים.

לענין פלפול˘ ‰ל ˙ור˘ ‰ני˙ן ר˜ למ˘‰

‡בל עˆ"ע לפי ‰בבלי ועו„ ˘ל‡ נזכר

„( ‡ין מזכירים ר‡˘ חו„˘ ב˙פילו˙

ב‰ם ˘מ˘˙ ‰פס ‰לוחו˙ מ˜‰ב"‡ ‰ו

ר‡˘˘‰-נ˘" – 5‰ל‡ י„ע ˘‰יום ‰ו‡

מ‰ז˜נים ,ו‡„רב‡ – ‡"ל ˜‰ב" ‰למ˘‰

ר‡˘ חו„˘ ˙˘רי )ול‡ יב‡ ל˜טר‚."(6

יי˘ר כחך ˘˘בר˙ )˘ב˙ פז .‡ ,ו˘"נ ( – מ‰ו
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פי' ˘ל "ו‡˙פו˘"?

)נ„רים ˘ם(

ולזרעו "ומ˘ ‰נ ‚‰ב ‰טוב˙ עין ונ˙נ‰
לי˘ר‡ל"[ – ע„"ז י"ל ‚ם בלוחו˙ ר‡˘ונו˙,
„‡ף ˘˜‰ב" ‰נ˙נם למ˘ ‰במ˙נ ,‰מ"מ
ל‰יו˙ו "טוב עין" ל‡ ‰י' ב„ע˙ו ל˜נו˙ם
לעˆמו ‡ל‡ לי˙נם לי˘ר‡ל.

‡ (‰ין מברכים ‰חו„˘ ב˘ב˙ ˘˜ו„ם

וז‰ו ˘מ˘מיענו ‰כ˙וב "ו‡˙פו˘ ב˘ני

ר‡˘˘‰-נ) ‰כבכל ˘ב˙ ˜ו„ם ר‡˘

‰לוחו˙ ‚ו' ו‡˘ברם ‚ו'" :כ„י ˘י‰י' מו˙ר

חו„˘( – ˘ל‡ י„ע ˘˜רב וב‡ ר‡˘ חו„˘
 (1ר‡"˘ )ר" ‰בסופ ,(‰ר‡בי"˘) ‰ם ס˙˜מ"ב(
וטור )רס˙˜פ"‡( ב˘ם פ„ר"‡ )ור‡ ‰בי‡ור ‰ר„"ל
לפ„ר"‡ פמ"ו ‡ו˙ כ( ועו„ – ‡בל בלי ‰‰סבר‰
˘ערבוב ˘‰טן ‰יינו "˘ל‡ יבין כו'".

‡י˙‡ "נס˙כל )מ˘ (‰ב‰ן

ו‡חיז ‰מיוח„˙ – "‡‡חוז ו‡˘ברם".

במ„ר˘ )˙נחומ‡ ברכ ‰י‡‡ (27י˙‡ „"‰י'

ובמ˜"‡ ‡י˙‡

)בחˆע"‚((

מזו:

ב‡בו˙

„ר"נ

)˘ם

˙˘רי.7
ס˜י"„‰ .וספו˙ ל˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן סו"ס ˙˜פ‡.
 (4ל˘ון מ‰ר‡"˜ ˘ם.

ב˘מים  . .לפי ˘כבר נ˙נו למ˘˘ ‰נ‡מר וי˙ן ‡ל
מ˘ ‰ו‡ין לעכב מ˙נ˙ו".
‡ל‡ ˘במ„ר˘ים ˘ˆויינו ב‰ער‰ ‰נ"ל מפור˘
˘‰לוחו˙ ‰יו ר˜ פ˜„ון בי„י מ˘ ‰כ„י למסרם
לי˘ר‡ל.
 (25מ˘‡"כ בפ' ˙˘‡ לב ,יט :וי˘לך מי„יו – ו˙ו
ל‡.

˘ (5ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ס˙˜ˆ"‡ ס"ו .ו‰ו‡
מלבו˘ ס˙˜פ"‡ ס"‡ )ור‡‚ ‰ם ס˙˜פ"ב ס"ו(.
‰ר"‡ טירנ‡ ומ‰ר‡"˜ ˘ם.

 (26כן ‚ ‰˘˜‰ם ב‡ל˘יך"˘ ,ך ע ˙"‰ועו„ .ור‡‰
‡בו˙ „ר"נ פ"ב ‚ ,בסופו.

 (6כ") ‰בחˆ‡י עי‚ול( ב˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם.
ור‡ ‰בז ‰מבו‡ ל˜ונטרס ˘‰לחן )ל‰ר‡"ח נ‡(‰
ס"ח.

 (27וכן בירו˘למי ˙עני˙ פ"„ ) ‰"‰וב˜רבן ‰ע„‰
˘ם "ו„רי˘ מ„כ˙יב ו‡˙פו˘  . .ל"ל ל˙‰פיסן ˘‰רי
כבר ‰יו בי„ו ‡ . .ל‡ ˘‰י' ˙ופסן בכח"(.

 (7מנ‚‰י מ‰ר‡"˜‰ ,ר"‡ טירנ‡ ולבו˘ )ס˙˜פ"‡(
˘ם.

‰ (28וב‡ בפר˘"י ע) ˙"‰סוף ברכ (‰ונ˙'
בל˜ו"˘ חל"„ ע'  217ו‡ילך.

למ˘ ‰ל˘בור ‰לוחו˙ )בלי כל ח˘˘
‡יסור ‚זל וכו'( ‰י' ˆ"ל ˘לו ל‚מרי ,וכיון
˘ב˙חיל ‰נ˙כוון מ˘ ‰לי˙נם לי˘ר‡ל,
‰י' ˆורך ב˙פיס ‰מיוח„˙ כ„י ל‰פ˜יע
מח˘ב˙ו ˜‰ו„מ˙ 30ול˜נו˙ם לעˆמו ˘י‰יו
˘לו ל‚מרי.

 (29ו˘ם בנוסח‡ ב "מ ‰ע˘˙ ‰פ˘ ב˘ני ‰לוחו˙
ו˘ברן".
 (30ל‰עיר מב"ב )פח" (‡ ,מ˘ום „‚מר בלבו ל˜נו˙"
)ובר˘ב"ם ˘ם „" ‰רב ספר‡ "„‚מר בלבו ל˜‰נו˙ו . .
כיון „יר‡ ˘מים ‰ו‡  . .זכ . . ‰ונ˙חייב כו'"(.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˜ב

˘מעי˜ר‡ ני˙נו למ˘ ‰ו‰ו‡ נ ‚‰בעין

ו.
יסי˜ „ל‡ ‰יו נכסי ˆיבור ו˘‡ני לוחו˙
מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ ‰למ˘‰
וי˘ לומר ‰בי‡ור בז ,‰וב„˜‰ם:
‡ף ˘‰לוחו˙ ‰יו ˆ"ל מונחים ב‡רון,
מ"מ ,י˘ חילו˜ עי˜רי בין ‰לוחו˙ וכל
חל˜י ‰מ˘כן ,כי ‚ם ל‡חר ז‰˘ ‰וכנסו
ל‰מ˘כן ‡ין ‰לוחו˙ בעˆם חל˜ מ‰מ˘כן
‡ל‡ ‰ם ענין לעˆמו ,וכ„מוכח מז‚ ‰ופ‡
˘ני˙נו למ˘ ‰כו"כ ח„˘ים ˜ו„ם ע˘יי˙
‰מ˘כן‡ ,18ל‡ ˘‡ח"כ נˆטוו ‰מ˘‰
לע˘ו˙ ‡רון ‡חר

)ר‡ ‰ר˘"י ברכ ‰י.‡ ,

ב‰עלו˙ך י ,ל‚( ול‰ניחם בו וכ"ז במ˘כן.
ועפ"ז י˘ לומר˘ ,י˘ נפ˜ו˙‡ בין
כל חל˜י ‰מ˘כן ו‰לוחו˙ בנו‚ע ל„ין
בעלו˙ם‡„ ,ף ˘כל חל˜י ‰מ˘כן ˆריכים
ל‰יו˙ ˘ל ˆיבור )ומממון ˆיבור(‡˘ ,ני
‰לוחו˙ )˘˜„מו ל‰מ˘כן(‡˘ ,ינם ˆ"ל
ממון ˆיבור.19

טוב ‰ונ˙נם לי˘ר‡ל.(22
ועכˆ"ל‡„ ,ף ˘‰לוחו˙ ל‡חרי ˘‰ו˜ם
‰מ˘כן )ונבנ ‰בי‰מ"˜( – ‰יו ˆ"ל מונחים
ב˜„ ,˜"‰מ"מ )ל„יע ‰זו( ‰רי ‰ם ˘לך,
‡ל‡ ˘בעין טוב" ‰נ˙˙ ל‰ם".
ועפ"ז י˘ לומר˘ ,בנו‚ע ללוחו˙
‰ר‡˘ונו˙ לכו"ע ‰יו רכו˘ו ˘ל מ˘,23‰
וכמ˘"נ )˙˘‡ ל‡ ,יח( "וי˙ן ‡ל מ˘‰
ככלו˙ו ל„בר ‡˙ו ‚ו' ˘ני לוחו˙ ‰ע„˙
‚ו'" ,ופיר˘ו חז"ל

וז"ל :פסל לך בזכו˙ך ו‰ו‡ ˘לך‡ ,מר
)˜‰ב" ,(‰מ˘ ‰נ˙˙י לך

21

ו‡˙ ‰מ˙נ‚‰

ב‰ן בעין טוב ‰נ˙˙ ‡ו˙ ‰ל‰ם )‰יינו
 (18ול„ע˙ ˙‰נחומ‡ )˙רומ ‰ח .ור‡‚ ‰ם ר˘"י
˙˘‡ ל‡ ,יח .ל‚ ,י‡( ‚ם ˆ‰יווי על מל‡כ˙ ‰מ˘כן
‰י' ‡חרי חט‡ ‰ע‚ל.
 (19ול‰עיר ממ"˘ בˆפע"נ ע) ˙"‰וי˜‰ל לז(‡ ,
בנו‚ע ל‡רון ˘במ˘כן – „ל‡ ‰י' עליו „ין כלי ˘ר˙
ממ˘ ,ולכן ל‡ ˆריך "מסיר‚ ‰מור "‰לˆיבור.
 (20ור‡‚ ‰ם ˙נחומ‡ ˙˘‡ ל" ‰לך ‡ני נו˙נ. . ‰
י‰יו לך לב„ך  . .ומ˙וך עין טוב‰˘ ‰י' בו במ˘‰
נ˙נ ‰לי˘ר‡ל".
 (21כן ‚‰י' בע ıיוסף ˘ם.

ראש השנה
ולכ‡ור„ ‰רו˘ בז ‰בי‡ור טוב‡:8

‰ו‡ „בר ˙‰לוי ב„ע˙ בי˙ „ין .ו‰יינו,

‰ל‡ ˘"‰טן" ‰ו‡ מל‡ך וב‡ בבי"„

˘˜ביע˙ ו˜י„ו˘ ‰חו„˘ ע"י בי˙ „ין,

˘ל מעל .‰וכמפור˘ בספר ‡יוב˘‰˘ ,9טן
ב‡ ביום „‰ין )בר‡˘˘‰-נ (10‰ב˙וך בני
‡‰לו˜ים "ל˙‰ייˆב על  ,"'‰וכו'.
ופל‡ ‰ו‡ :וכי ‡פ˘ר 'לערבבו'
ול‰טעו˙ו

"˘ל‡

י„ע

‰יום

„ר‡˘-

˘‰נ ?"‰ו‰ל‡ ז‰ו „בר פ˘וט ומפורסם,
11

‰נ„פס בלוחו˙ וכו'!

)˙˘‡ טז(˘ ,מו"ר )פמ"‡ ,ו( ור˘"י ע"‰פ .ועו„(

˘"וי˙ן" ‰ו‡ ל' מ˙נ.‰
ו‡ף ˘לכ‡ור‰ ‰נ˙ינ ‰למ˘ ‰במ˙נ‰
‰י‡ – בנו‚ע ל)„ברי( ˙ור˙‰˘) ‰ור‰
ני˙נ ‰למ˘ ‰במ˙נ – (‰מ"מ‰ ,רי פ˘טו˙
ל' ‰כ˙וב ˜‡י על נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ )ו‡ינו
סו˙ר לז ˙"„˘ ‰ני˙נו במ˙נ ,(‰ו‡"כ
ל‰פירו˘ ˘"וי˙ן" ל˘ון מ˙נ"ˆ ,‰ל ˘‚ם

ב.

בנו‚ע

ו‰נ,‰

לב'

‰מנ‚‰ים

‡‰חרונים˘ ,נוע„ו לערבב ˘‰טן ˘ל‡
י„ע ‡ו„ו˙ ר‡˘ חו„˘ – ‰י ‰ני˙ן לב‡ר
לכ‡ור ,‰על-פי „ברי ‰לבו˘„ – 12ל‡חרי
˘כו˙ב ‰טעם "כ„י לערבב ‡˙ ˘‰טן
˘ל‡ י„ע יום ˘‰ו‡ ר‡˘˘‰-נ ,"‰מוסיף:
"כיון ˘ל‡ ˜„˘ו‰ו".
„‰נ ,‰י„וע

13

‡˘ר ˜ביעו˙ ‰ח„˘ים

‰לוחו˙ עˆמם ני˙נו למ˘ ‰במ˙נ.24‰

˘ (22מז ‰מובן ˘מסרם לי˘ר‡ל ל‡ מפני ‰חיוב
למסרם לˆיבור יפ ‰יפ) ‰ר‡‰ ‰ער‡ (26 ‰ל‡ מפני
עין טוב˘ ‰לו.
„ (23בנו‚ע ללוחו˙ ˘ניו˙ מפור˘ ברוב מ˜ומו˙ )נסמן
לעיל סוס"‡( ˘ר˜ פסול˙ן ‰ם ˘לו )„ל‡ כב˙נחומ‡
‰נ"ל ˘‚ם ‰לוחו˙ עˆמם "˘לך"(; מ˘‡"כ בפסו˜
"וי˙ן ‚ו' ככלו˙ו ‚ו'" )˘בלוחו˙ ר‡˘ונו˙( ˘בכו"כ
מ˜ומו˙ בחז"ל )נסמן בסוס"ו( פיר˘ו ל˘ון מ˙נ.‰
ול‰עיר ˘ב˙ור ‰מו„‚˘ בכ"מ ˘נ˙ינ˙ ‰לוחו˙ ‰י˙‰
למ˘) ‰ר‡ ‰מ˘פטים כ„ ,יב )"ו‡˙נ ‰לך"( ,ו‡˙חנן ,‰
יט )"וי˙נם ‡לי"( ,ברכ ‰ט ,ט-י‡ )"וי˙ן ‡ . .לי"" ,נ˙ן . .
‡לי"((.
 (24ור‡‚ ‰ם פנים יפו˙ ˙˘‡ ˘ם )‡ל‡ ˘‰ו‡
כ˙ב כן ל„‰יע˘) ‰מו"ר ˘ם˘ (‰ ,נ˙ינ˙ ‰לוחו˙
למ˘‰ ‰י˙ ‰ל‡חרי חט‡ ‰ע‚ל ,ו˘כוונ˙ "˘‰י
‰י˙ ‰לי˙ן למ˘ ‰לב„ו( .ול‰עיר ממו˘ב ז˜נים
)˘ˆויין ב‰ער" (4 ‰למ ‰ל‡ ‡מר לו ‰נח ‡ו˙ם

‰י‡ ‰פועל˙ ועו˘‰ ˙‡ ‰יום ל‰יו˙
ר‡˘ חו„˘; וע„ ˘"כ˘מ˙כנסין מל‡כי
˘‰ר˙ לפני ˜‰ב" ‰לומר ‡ימ˙י ר‡˘-
˘‰נ ‰ו‡ימ˙י יום ‰כיפורים˜‰ ,ב"‰
‡ומר ל‰ם לי ‡˙ם ˘ו‡לים? ‡ני ו‡˙ם
נלך ‡ˆל בי˙ „ין ˘ל מט.14"‰
ועפ"ז ‡פ˘ר לומר – ˘ע"י ‰ע„ר
‰‰זכר„ ‰ר‡˘ חו„˘ ב˙פילו˙ ר‡˘-

)נ„רים לח ,סע"‡˙ .נחומ‡

ומˆינו ל„‰י‡ „יע ‰כעין זו בנו‚ע
ללוחו˙ ˘ניו˙ – ב˙נחומ‡ ברכ) ‰ט,(20

טו

˘‰נ ‰וב˘ב˙ ˘לפניו‰ ,15רי ז ‰כ‡ילו

16

˘‰יום „ר‡˘˘‰-נ ‰ל‡ נ˜בע )"ל‡
˜„˘ו‰ו"( כר‡˘ חו„˘ ˙˘רי ,וממיל‡
‡ין יו„ע ˘‰טן )מ˙וך ו„‡ו˙ עכ"פ( "יום
˘‰ו‡ ר‡˘˘‰-נ."‰
‡בל ,ר‡˘י˙ – ˙ירו ıז‡ ‰ינו מספי˜
עבור ˘‡ר ‰מנ‚‰ים ‰נ"ל‡˘ ,ינם ˘ייכים
לעניין ר‡˘ חו„˘.
ועו„ ז‡˙ – ˘‡ף עˆם ˙‰ירו„ ıחו˜
‰ו‡‰„ :רי בר‡˘˘‰-נ ‰עב„ינן כמ‰

 (8ר‡‚ ‰ם ‡מ˙ ליע˜ב מערכ˙ ז ‡ו˙ ˆ.‰
 ,‡ (9ו ו‡ילך .ול‰עיר ממו"נ ח"‚ פכ"ב .רמב"ן
ל‡יוב ב .‡ ,ור‡ˆ ‰פע"נ למו"נ ˘ם )ˆפע"נ ע˙"‰
„ברים ע' ˙טז(˘ .ו"˙ ˆפע"נ „וינס˜ ח"‡ ס˜"‡.
ו‡כ"מ.

וכמ ‰עניינים ב‰ם ניכר וב˘ ‰˘‚„‰ז‰ו
‰יום „ר‡˘˘‰-נ – ‰וכיˆ„ ‡פ˘ר לומר
˘מפני ˘"ל‡ ˜„˘ו‰ו" לר‡˘ חו„˘‡ ,ין
יו„ע ˘‰טן ˘ז‰ו יום ר‡˘˘‰-נ!?‰

 (10ר‡ ‰מפר˘ים ל‡יוב ˘ם.
 (11ל‰עיר מח‚י‚ ,„) ‰סע"ב( וכ˙ובו˙ )עז ,ב(
בעניין ‰טעיי˙ )˘לוחו ˘ל( מל‡ך ‰מו˙ .ור‡‚ ‰ם
˙ו„"˙ ‰ור˘ – ‰ב˙ פט‡ .‡ ,בל ˘ם ‰כוונ ‰ל‡
ל‰טעו˙ ‡ל‡ ל"טיר„."‰
 (12רס˙˜פ"‡ ˘ם.
 (13ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ ספ"ב
)מ˙ו"כ ‡מור כ‚ .„ ,ר" ‰כ :(‡ ,‰בי˙ „ין ˘˜י„˘ו
‡˙ ‰חו„˘ בין ˘ו‚‚ין ,בין מוטעין ,בין ‡נוסין ‰רי
ז ‰מ˜ו„˘ ,וחייבין ‰כול ל˙˜ן ‰מוע„ו˙ על יום
˘˜י„˘ו בו  . .ומי ˘ˆיוו ‰ל˘מור ‰מוע„ו˙ ‰ו‡
ˆיוו ‰לסמוך עלי‰ם" .ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז

ע'  98ו‡ילך.
„ (14ב"ר פ"ב ,י„ )וב‰נסמן בר„"ל ˘ם( .ור‡‰
)בענייננו( פירו˘ ‡חר בחכמ˙ ˘למ) ‰למ‰ר˘"˜(
ל˘ו"ע ‡ו"ח ס˙˜פ"‡ ס"‚.
˘ (15ייכו˙ ברכ˙ ‰חו„˘ ל˜י„ו˘ ‰חו„˘ – ר‡‰
ל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ע'  187ו‡ילך.
‡ (16בל ל‡ ממ˘‰˘ ,רי כל ‰ח„˘ים וכו' כבר
נ˜בעו ע"י ‰לל ‰נ˘י‡.

טז

אוצרות המועדים

‰בי‡ור ˙ -וכן ‰עירבוב
‰ו‡ בס˙ימ˙ „ברי ˜טרו‚ו
‚.

וי˘ לב‡ר בז ,‰ב„˜‰ם מ˘ ‰מˆינו

ב‚מר‡

17

עניין ערבוב ˘‰טן ,בנו‚ע

לכללו˙ ‰מˆו˜˙„ ‰יע˙ ˘ופר"‡" :ר
יˆח˜  . .למ˙ ‰ו˜עין ומריעין כ˘‰ן
יו˘בין ו˙ו˜עין ומריעין כ˘‰ן עומ„ין,
כ„י לערבב ˘‰טן".
ו‰נ ,‰עניין ערבוב ˘‰טן כ‡ן ,פיר˘
ר˘"י

18

„‰יינו – "˘ל‡ י˘טין" ,כי

"כ˘י˘מע ˘י˘ר‡ל מחבבין ‡˙ ‰מˆוו˙,
מס˙˙מין „בריו"„ .כיון ˘י˘ר‡ל ‡ינם
מס˙פ˜ים ב"˙ו˜עין ומריעין" פעם ‡ח˙,
‡ל‡ חוזרים ו˙ו˜עים ˙˜יעו˙ „מעומ„,
‰רי ז ‰מר‡ ‰על חיב˙ם ‰י˙יר ‰למˆוו˙
 – '‰וז ‰סו˙ם „ברי ˘‰טן ‰מ˜טר‚.
ועפ"ז י˘ לב‡ר„ ,כן ‰ו‡ ‚ם עניין

כי„וע" ,19כ„י ל‰ז‰יר י˘ר‡ל ˘יע˘ו
˙˘וב ."‰וכמוב‡ על כך ‰כ˙וב

20

"‡ם

י˙˜ע ˘ופר בעיר ועם ל‡ יחר„ו" –
„˘‰ופר מעורר חר„ ‰ויר‡ ,‰ומבי‡ לי„י
˙‰עוררו˙ ˙˘וב.‰
ולכן ,ע"י פעול ‰זו ‚ופ‡˘ ,י˘ר‡ל
˙ו˜עים ב˘ופר ומ˙עוררים ב˙˘וב,‰
נע˘˘‰ ‰טן מעורבב

21

– בח˘בו˘ ,ע"י

˘˙‰וב„ ‰חו„˘ ‡לול ,כבר זכו י˘ר‡ל
ב„ין )ב‡לול( ולכך ‡ין כל ˙ועל˙ עו„
ב˜טרו‚ו – "מס˙˙מין „בריו".22
וז‰ו פירו˘ ˙‰יבו˙ "ל‡ יבין מ˙י
י‰י ‰ר‡˘˘‰-נ‡„ – "‰ין ‰מכוון בז‰
‡ו„ו˙ ‰יום )‰זמן( „ר‡˘˘‰-נ˘‰„ ,‰טן
‡ינו יו„ע )‡˙ ‰כ˙וב בלוח( מ˙י ‰ו‡
ר‡˘˘‰-נ‡ ,‰ל‡ – ˘‡ינו יו„ע מ˙י
נע˘‰ ‰עניין ו˙‰וכן ‰מיוח„ „ר‡˘-
˘‰נ„‰ – ‰ין ומ˘פט) 23וכמפור˘ בל˘ון

ערבוב ˘‰טן ‡‰מור במנ‚‰ים ‰נ"ל
– „‡ין מ‰ו˙ '‰ערבוב' בכך ˘ל‡ י„ע
‡ימ˙י יום ר‡˘˘‰-נ‡ ,‰ל‡ ז‰ו 'ערבוב'
ב˘ייכו˙ לס˙ימ˙ „ברי ˜‰טרו‚ ˘ל
˘‰טן ,כ„ל˜מן.

„.

ו˙חיל ‰נב‡ר עניין ˜˙‰יעו˙

בחו„˘ ‡לול˘ ,נוע„ו לערבב ˘‰טן
"˘ל‡ יבין מ˙י י‰י ‰ר‡˘˘‰-נ:"‰
עניין ˜˙‰יעו˙ „חו„˘ ‡לול ‰ו‡,

 (17ר" ‰טז ,סע"‡ ו‡ילך.
 (18וע„"ז בר"ח ˘ם .מ‡ירי ˘ם .ערוך ערך ערב.
ול‰עיר מ˙יב"ע פינחס כט˘ .‡ ,ו"ע רבינו ‰ז˜ן
ס˙˜פ" ‰ס"ו.

˘מח˙ ˙ור‰

˜‡

חו˙ ‡‰בן‰ ,רי ‰לוחו˙ עˆמם ,ל‡ ני˙נו

˘יט˙ ר˘"י

ב‡ופן ˘י‰יו נכסי ˆיבור )ו‡ין בעלו˙

„פחו˙ מ˘ו ‰פרוט ‰ל‡ ‰וי "˘לכם"

ל‰יחי„ בפ"ע( ,כ"‡ ˘כל י˘ר‡ל י‰יו

]˘פי' "„ ‡‰כל י˘ר‡ל ר‡וים לי˘ב

˘ו˙פים ב‰לוחו˙ )וי˘ בעלו˙ לכ‡ו"‡

בסוכ‡ ‰ח˙" )סוכ˘ ‰ם( – „"‡י ‡פ˘ר

מי˘ר‡ל(.

˘י ‡‰לכולן „ל‡ מטי ˘ו ‰פרוט ‰לכל

ומכיון „ל‡ מטי ˘ו ‰פרוט ‰לכ‡ו"‡
מי˘ר‡ל ‰רי ‡ין כ‡ן ל‡ו „ל‡ ˙‚זול ,כי
"‰ל‡ו „ל‡ ˙‚זול ‡ינו חל ‡ל‡ ב˘ו‰
פרוט ‰כי ˙‰ור ‰ל‡ ˙חייב ‡ל‡ ב„בר
˘בממון ופחו˙ מ˘ו ‰פרוט‡ ‰ינו נ˜ר‡
ממון"

)ל˘ון ‰חינוך מˆו ‰רכט .ור‡ ‰ל' רבינו

‰ז˜ן ב˘ו"ע ˘לו רי˘ ‰ל' ‚זיל ‰ו‚ניב) ‰נע˙˜

 (20עמוס ‚ ,ו.
 (21ולפירו˘ ‰ר"ן ר"˘ ‰ם ועו„„ ,ערבוב ˘‰טן
פירו˘ו ‰כנע˙ ‰יˆר )כמ‡מר ר"ל )ב"ב טז:(‡ ,
"‰ו‡ ˘טן ‰ו‡ יˆ"‰ר ‰ו‡ מ"‰מ"( – ‡"כ ‰ו‡ ‰ו‡
עניין ˘˙‰וב‰ ‰ב‡ ‰ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר.
 (22ול‰עיר‰˘ ,ל˘ון )במ˜ומו˙ ˘ב‰ער(1 ‰
‰ו‡ "וכ„י לערבב ‡˙ ˘‰טן" ול‡ "ועו„ כ„י כו'"
)כבלבו˘ ˘ם .ור‡ ‰מט"מ ˘ם( .ומ˘מע ˜ˆ˙
˘‡י"ז טעם ˘ני כ"‡ ‰מ˘ך למ"˘ לפנ"ז "ל‰ז‰יר
י˘ר‡ל ˘יע˘ו ˙˘וב."‰
 (23וע„"ז י˘ לפר˘ „ברי ‰ירו˘למי )˘‰וב‡
בערוך )˘ם(˙ ,וס' ור"ן ר"˘ ‰ם .ט‡ו"ח ס˙˜פ".‰
ועו„( ˘"ערבוב ˘‰טן" ע"י ˙˜יעו˙ „ר"‰ ‰ו‡
מחמ˙ ˘חו˘ב ˘˙˜יע ‰זו ‰י‡ ˜˙‰יע ‰ב˘ופר
‚„ול „לע"ל כ˘י‚יע זמנו ל˙‰בלע – „‰יינו ,ל‡
˘טוע‰˘ ‰ו‡ ‰זמן „לע˙י„ )ר‡‚ ‰ם סמ"‚ ˘‰וב‡

ח„ ‡ל‡ ע"י ˘‡ל ,"‰חזינן „‡י ל‡ו
„"מטי ˘ו ‰פרוט ‰לכל ח„" ל‡ מי˜רי
˘לכם[ – ו‡"כ בנ„ו"„ „ל‡ מטי ˘ו‰
פרוט ‰לכל ח„‰ ,רי ל‡ ‰וי "לכם" ו‡ין
על ז„ ‰ין בעלו˙ ,ו˘וב ל‡ ˘ייך בז‰
‡יסור ‚זיל.‰
‡בל ‡‡"פ לומר כן] ‡‰„ ,נוסף לז‰
˘י˘ לומר˘ ,כוונ˙ ר˘"י ‰י‡ ר˜ לממון

ל˜מן בפנים((.
‡בל ז‡ ‰ינו‰˘ ,15רי מ"מ "‡סור
ל‚זול כל ˘‰ו‡ „ין ˙ור"‰

)רמב"ם רי˘ ‰ל'

‚זיל .‰וע„"ז בחינוך ˘ם˘ .ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם(,
„"‡ע"פ „פחו˙ מ˘"פ ‡ינו נ˜ר‡ ממון
ו‡ין ˆריך ל˘‰יבו ‰רי חˆי ˘יעור ‡סור
מן ˙‰ור ‰לכ˙חל) "‰ל' רבינו ‰ז˜ן ˘ם(.
ועו„ ועי˜ר – „‚ם ב‡יסורי ‰נ‡‡„ ‰ין

 (19ר‡‰ ‰נסמן ב‰ער 1 ‰ב˘ם פר˜י „ר"‡
)פמ"ו(.

)סוכ ‰כז ,ב „" ‰כל ‡‰זרח(16

בז‚ ‰ם מ˘‰ו ˘ל ˘יעור – ‡ינו ‰פ˜ר כו'
כנ"ל „ברי רבינו ‰ז˜ן.

.‰
יב‡ר „‡"‡ לי˘ב כנ"ל ‡ף לר˘"י „ס"ל
„ˆ"ל ˘ו"פ לכל ‡ח„ לענין בעלו˙
‡ל‡ ˘לכ‡ור ‰י˘ מ˜ום ל„ון בז ‰ע"פ

 (15ו‚ם ˆ"ע ‡ם ל‡ מטי ˘ו ‰פרוט ‰לכ"‡
מי˘ר‡ל‰˘ ,רי ‰יו ‡בנים טובו˙ )נסמן לעיל
סוס"‡ וב‰ער ,(5 ‰ו‡פילו מפסול˙ן ˘ל לוחו˙
נ˙ע˘ר מ˘) ‰נ„רים לח .‡ ,ובכ"מ )נסמן לעיל
סוס"‡( .ובר˘"י ˙˘‡ ל„" ‡ ,נ˙ע˘ר ‰ . .רב,("‰
נוסף על ‰יו˙ם "מע˘‡ ‰ל˜ים".

˘ו˙פים ˘˙˙˘‰פו מעˆמם„˘ ,ו˜‡ ‡ז
בעינן ˘"פ לכל ‡ח„ ו‡ם ל‡ו ל‡ ‰וי
"˘לכם" ,17מ˘‡"כ בממון ˘זוכ ‰ל‰ם
ע"י ‡חר )כנ„ו"„˜‰˘ ,ב" ‰זיכ ‰ל‰ם
‡˙ ‰לוחו˙ ע"י מ˘‚ ,(‰ם כ˘ל‡ מטי
˘"פ לכ"‡ ‰וי ˘לכם‰ ,רי[ כל ˜‰ס"„
‰נ"ל ,לומר ˘‰לוחו˙ ל‡ נמסרו לי˘ר‡ל
כנכסי ˆיבור )וע"„ כל „‰ברים ˘במ˘כן
ומ˜„˘( ‡ל‡ כנכסי ˘ו˙פו˙‰ ,ו‡ מטעם
כי ‡ז י˘ לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל בעלו˙ פרטי˙
ב‰לוחו˙ )כנ"ל( – ‡בל ע"פ ‰נ"ל )לפי
˘יט˙ ר˘"י( נמˆ‡ ,כי ב˙ור ˘ו˙פים
ל‡ ˙‚יע ‡ף ל‡ח„ מבנ"י ˘ום בעלו˙
ב‰לוחו˙ )כי ל‡ מטי ˘"פ לכ"‡(!
ובכל ‡ופן – ‰ל‡ „ברי רבינו ‰ז˜ן
ב˙ו˜פן ל‰לכ˙‡‡„ ,ף ‡יסורי ‰נ‡‡ ‰י˙
ב‰ו „ין ‚זל.

 (16וכבר ˘˜ו"ט ב‡רוכ ‰ב‡חרונים ב„ע˙ ר˘"י
)ו‡ם ל„ע˙ו י˘ ‡יסור ‚זיל ‰בפחו˙ מ˘"פ(.
ו‡כ"מ.
 (17כי מכיון „ל‡ מטי ˘"פ לכל ‡ח„ ל‡ סמכו
„ע˙ם ל˜נו˙ כו' )מ˘‡"כ כ˘זיכ ‰ל‰ם ע"י ‡חר(.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˜
מחמ˙ ˘‡סור לו לי‰נו˙ ממנו" )ולכן ‡ין

ועו„ ועי˜ר – ‰לוחו˙ ני˙נו "ל‰וŒ

בז„ ‰ין מזי˜ מ‡חר „"ל‡ו מי„י חסרי'"(,

רו˙ם" – ו"‰ז ‰נ‡‰ ‰כי ‚„ול‡ ,‰ף

מ"מ "‡ינו ‰פ˜ר ‚מור ע„ ˘כל ‰רוˆ‰

˘מˆו˙ עˆמן ל‡ו לי‰נו˙ ני˙נו.

ליטול בעביר ‰יב‡ ויטול בעל כרחו ˘ל
בעלים" )וכן ב‰לוחו˙ ˘‡ינם "‰פ˜ר
‚מור"(.11
]ובבי‡ור „‰בר י˘ לומר„ ,חלו˜ים
‚„רי ‚ניב ‰ו‚זיל ‰מ‚„ר מזי˜:

וע"פ כ‰נ"ל „‰ר‡ ˜ו˘י‡ ל„וכ˙‡‡ :ף
‡˙"ל „ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‡ין „ין מזי˜ –
‡בל בכל ‡ופן י˘ ‡יסור ‚זל.
ו‡ין ל˙ר‡˘ ıין חיוב ‚זיל ‰ע„
˘יע˘˜ ‰נין ב„בר ‰נ‚זל

)ר‡ ‰מ˘נ ‰ב"˜

‡יסורו וחיובו ˘ל מזי˜ ‰ו‡ מ˘ום

עט .‡ ,ובכ"מ( – ˘‰רי בנ„ו"„ מפור˘

˘מפסי„ ‡˙ חבירו ,ולכן ל‡ י˙כן „ין

בכ˙וב )כנ"ל( "ו‡˙פו˘ ב˘ני ‰לוחו˙

מזי˜ ‡‡"כ י˘ בחפ‰ ıניז˜ ˙ועל˙ ו‰נ‡‰

ו‡˘ליכם ‚ו' ו‡˘ברם ‚ו'"‰ ,יינו ˘˜ו„ם

ל‰ניז˜ )ומטעם ז‡ ‰ם מזי˜ ממון חבירו

˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י˙˙ ‰פיס) ‰מיוח„˙(

ב˘ביל טוב˙ חבירו ‡ינו נ˜' מזי˜ ,כנ"ל,

ב‰ם ע"מ ל˘ברם ]ו‰רי ‚ם ‚‰וזל ע"מ

מחמ˙ ˘‡ין ‰ו‡ מפסי„ נכסי חבירו‡ ,ל‡

ל‡ב„ ‰חפ‰ ıוי ‚זלן ,כמו ‰לו˜ח בי„ו

‡„רב ,‰מבי‡ לו ˙ועל˙ ו˙י˜ון ‰עול‰

מטבע ˘ל חבירו ע"מ לזור˜ו לים „‚‰ול,

"ב˘וויו˙ו" על ˘וויו˙ ‰חסרון;(12

˘מי„ ˘לו˜חו „ינו כ‚זלן וחייב ב˘‰ב‰

מ˘‡"כ ‡‰יסור ב‚ניב ‰ו‚זיל‰ ‰ו‡

)˘ם ˆח.[(‡ ,

בז˘ ‰נוטל חפ ıמר˘ו˙ חבירו ומכניסו
לר˘ו˙ו ,ו‡ין „‰בר ˙לוי ב˘וויו˙ ‰חפı
)ב‰נ‡˙ו ו˙˘מי˘ו ב‰חפ‡ ,(ıל‡ בעˆם
‰בעלו˙ ˘ל חבירו.[13

 (11ו‚ם ל„‰יעו˙ ˘‡יסורי ‰נ‡‡ ‰ינם ˘ל
‰בעלים כלל )ר˘"י סוכ ‰ל ‡ ,‰ועו„( ו‡ין ב‰ם
מ˘ום ‚זל )ר‡‡ ‰נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙ ערך ‡יסורי
‰נ‡) ‰ס"ע ˆו ו‡ילך( ו˘"נ( – "‰ז ר˜ ב‡יסורי
‰נ‡ ‰ממ˘ ˘‰ם ‰פ˜ר )ל˘יט ‰זו( ,מ˘‡"כ
בנ„ו"„ )לוחו˙(‡ ,ף ˘‡ין לבנ"י ˘ום ‰נ‡˙ ממון
וכיו"ב ,מ"מ ע„יין ‰ם בבעלו˙ם.
 (12ו‡„ ‡‰סור ל‰זי˜ ממון חבירו ‡פילו ע"„
ל˘לם )כנ"ל ‰ער‰ – (8 ‰יינו מפני ˘‡ין בז˘ ‰ום
ריוח ו˙ועל˙ ל‰ניז˜ ,ו‡ין כ‡ן ‡ל‡ ‰פס„ וחסרון
)זמני עכ"פ ,ע„ ˘י˘לם( ,מ˘‡"כ כ˘מ˘לם "„בר
יפ ‰ממנו".
˘ (13לכן ‡סור ל‚זול כל ˘‰ו‡ מ„ין ˙ור‰
)כ„ל˜מן סעיף „( .ול‰עיר מ˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן
חו"מ ‰ל' מˆי‡ ‰ופ˜„ון סל"ז .ו‚ם ל„‰יעו˙ )ר‡‰
‰נסמן ב‰ער‡˘ (11 ‰יסורי ‰נ‡ ‰יכולים לי˜ח

ראש השנה
מ‰רי"ל" :24ו‡ין יו„ע מ˙י „‰ין וי˜טר‚"(:

˙‰עוררו˙ ˘˙‰וב ‰מן ˜˙‰יעו˙ „חו„˘

„כיון ˘י˘ר‡ל עו˘ים ˙˘וב ‰כבר

‡לול( – מבטלים בערב ר‡˘˘‰-נ‰

בחו„˘ ‡לול˜ ,ו„ם ˘ב‡ ר‡˘˘‰-נ‰ ,‰רי
'„ינם' נח˙ם לטוב ‰כבר בחו„˘ ‡לול,
וו„‡י „‰בר ˘ייכ˙בו ויח˙מו בספרן ˘ל
ˆ„י˜ים.
]ובפרט ˘מˆינו בכמ ‰מ˜ומו˙‚˘ ,ם
בכל ימו˙ ˘‰נ) ‰ל‡ו „ו˜‡ בר‡˘˘‰-נ(‰
˘ייך ˘י‰י ‰פס˜ „ין מוחלט לטוב‰

יב‡ר „ליכ‡ למימר „‰יו ‰לוחו˙
ב˘ו˙פו˙ „לי˙ ב˘ ‰ו ‰פרוט ‰לכ"‡
לכ‡ור ‰י˘ ל˙ר ıע"פ „חז"ל 14ע"‰פ
)י˙רו כ ,ב( "‡נכי ‡ '‰ל˜יך" )ל' יחי„( –
˘ע˘ „"‰נ‡מרו לכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל בפ"ע
וכ‡ו"‡ מי˘ר‡ל ‡ומר "עמי „‰בור

ע˘"‰ ,„"‰ל‰ורו˙ם" – ח˜ו˜ים על לוŒ

בע"כ ˘ל ‰בעלים – "‰ז מפני ˘ס"ל ˘‡יסורי
‰נ‡‰ ‰ם ‰פ˜ר.
 (14פסי˜˙‡ „ר"כ פ' בחו„˘ ˘‰לי˘י בסופו.
˙נחומ‡ )ב‡בער( י˙רו יז .יל"˘ ע"‰פ )רמז רפו(.
ור‡‚ ‰ם פסי˜˙‡ רב˙י פ' כ‡ .רמב"ן ע ˙"‰ע"‰פ.

ˆריכים ל˙‰עוררו˙ ˘˙‰וב˜˙„ ‰יעו˙
‡לו ,מ‡חר וכבר זכינו ב„ין.
]ו‡ע"פ ˘˘‰טן יו„ע„ ,מ‡˘ ‰ין
˙ו˜עין ב˘ופר בערב ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡
מנ˜ ‚‰בוע מ‡ז ומ˜„ם ,וטעמו ונימו˜ו
‰ו‡ מ˘ום ז‚ ‰ופ‡ – לערבב ‡˙ ˘‰טן,

על „‡‰ם ,ע"י ˙˘וב ‰ו˙פיל ‰כ„בעי.
ול„ו‚מ‡ :חז˜י‰ו ‰מלך˘ ,25ע"י ˙פיל‰

מנ ‚‰י˘ר‡ל ˘"˙ור‰ ‰ו‡"˙" ,28ור˙

ו˙˘וב ‰פעל ˘י‰י" ‰ו‰וספ˙י על ימיך

‡מ˙"‡ ,ין ז ‰ר˜ ˘מ„מים ˘זכו ב„ין

חמ˘ ע˘ר˘ ‰נ .26"‰ומ˘מע מן ‰סיפור

כביכול‡ ,ל‡ י˘ בז‚ ‰ם עניין ‡מי˙י –

˘ל‡ ‰י ‰ז ‰בזמן מיוח„ כר‡˘˘‰-נ‰

ובמיל‡‡ ,ילו זכו – ˙‰י ‰זו ב‡מ˙ זכיי‰

וכיו"ב.[27

מוחלט˙ ב„ין ,וייפס˜ „ינם לטוב; ולכן

ומכך נע˘˘‰ ‰טן 'מעורבב' ,בח˘בו
כבר זכו י˘ר‡ל ב„ין .כך ˘˜טרו‚ו בר‡˘-
˘‰נ‰ ‰ו‡ עכ"פ ר˜ על ‰ספ˜ ,וממיל‡
בל‡ ˙ו˜ף וכו'.

– ˜טרו‚ו ‰ו‡ על ‰ספ˜ ומ˙וך חלי˘ו˙[.
 .‰ב‡ופן „ומ ‰ני˙ן לב‡ר ‡ף ‡˙ ˙וכן
˘‡ר ‰מנ‚‰ים ˘נוע„ו לערבב ˘‰טן:
„‰נ ,‰מ˘ ‰ר‡˘˘‰-נ˘ ‰וו ‰בזמנו

ובז ‰מבו‡ר ‚ם מ‡"˘ ‰ין ˙ו˜עין

לר‡˘ חו„˘ ˙˘רי‡ ,ין ז ‰ר˜ עניין בס„ר

בערב ר‡˘˘‰-נ ,‰כי ‡ז י‰י ‰סבור ˘‰טן

‰זמנים )˘˙‰חל˙ ˘‰נ‰ ‰י‡ ב„רך ממיל‡

˘עבר יום „‰ין":

‚ם ˙‰חל˙ ח„˘‰ ‰ר‡˘ון(‡ ,ל‡ ז‰ו ‚ם

בכ„י לערבב ‡˙ ˘‰טן עו„ יו˙ר,
˘יח˘וב ˘כבר זכו י˘ר‡ל ב„ין )על-י„י

מ„בר".
ועפ"ז י˘ לומר‚˘ ,ם ב‰יו˙ם –

‡˙ מנ˜˙‰ ‚‰יעו˙ ,לומר :כבר ‡ין ‡נו

‰נ ,‰מכיון ˘‡ין ז ‰ס˙ם מנ‡ ,‚‰ל‡

˘ע"י ˙‰עוררו˙ ˘˙‰וב„ ‰חו„˘ ‡לול

„.

יז

נו‚ע )בל˘ון "˘‰ס
ו˙וכנו

˘ל

29

– "‡‰נ‡י"( לעניינו

ר‡˘˘‰-נ:‰

˙‰‰עוררו˙

˘נע˘י˙ מˆ„ ˘‰יום ‰ו‡ ר‡˘ חו„˘ ,
30

מוספ˙ ב˙‰עוררו˙ בעבו„˙ ‰יום „ר‡˘-
בב"י לט‡ו"ח ˘ם(‡ ,ל‡ – ˘˙וכן ופעול˙ ˙˜יע‰
זו ‰ו‡ ‡ו˙ו ˙‰וכן ופעול˘ ‰ב˙˜יע„ ‰לע˙י„ ולכן
י˙בלע ˙יכף.

˘‰נ ,‰וממיל‡ ‚ם ב˙וˆ‡˙ – ‰לזכו˙ ב„ין.

˘ (24ב‰ער.2 ‰

˙ (28ו„" ‰נפסל – מנחו˙ כ ,ב .ובכ"מ.

 (25מלכים ב כ ‡ ,ו‡ילך .י˘עי ‰לח ‡ ,ו‡ילך.

 (29זבחים ˆ‡ ,רע"‡.

 (26מלכים ˘ם כ ,ו .וע„"ז בי˘עי˘ ‰ם.‰ ,
 (27ר‡ ‰עטר˙ ר‡˘ „ .‡ ,ול‰עיר מטורי ‡בן
לר") ‰יז ,ב(.

 (30ול‰עיר„ ,ר‡˘ חו„˘ ‰ו‡ יום כפר) ‰ר‡‰
פינחס כח ,טו ובפיר˘"י( .וכנוסח מוסף „ר‡˘
חו„˘ :זמן כפר ‰לכל ˙ול„ו˙ם.

יח

אוצרות המועדים
וע„"ז ‚ם בנו‚ע לכך ˘‡ין מסיימים

ל˜טר‚" :מכיון ˘ז ‰מר‡] ‰ו‡ילו זכו,

ומ˙חילים ˙‰ור ‰בר‡˘˘‰-נ„ – ‰י˘

כנ"ל‰ ,י ‰ז ‰ב‡מ˙ כך[ ˘עבו„˙ ר‡˘-

לומר„ ,מ‰"˘ ‰י ‰ר‡וי ל˜רו˙ פר'

˘‰נ„ ‰י˘ר‡ל ‰י‡ ב‡ופן ‰כי מו˘לם

בר‡˘י˙ בר‡˘˘‰-נ‡ ,31"‰ין ז ‰ר˜ מˆ„

ומעול,‰

כך

˘‡ינם

ˆריכים

ל‚‰יע

˘‰יום „ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ו‡ ˙‰חל˙ ˘‰נ‰

ל˙וספ˙

˙‰‰עוררו˙

„ר‡˘

חו„˘

)בזמן(‡ ,ל‡ ‚ם מ˘ום ˘‰ענין ˘ל "‚מר‰

ו„"‚מר˘ ‰ל ˙ור "‰ו˙‰חל˙„ ,‰בל‡ו

ו"˙‰חל˙ ˙‰ור "‰מוסיף

‰כי זוכים ‰ם כבר ב„ין .וממיל‡ – ל‡

בזכויו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל – ומובן ˘ז ‰יכול

יבו‡ ˘‰טן ל˜טר‚‡ ,ו עכ"פ ˜טרו‚ו ‰ו‡

ל‰בי‡ ˙ועל˙ מרוב ‰בעבו„ ‰ו„˙˘‰לו˙

ר˜ על ‰ספ˜ כו'.

˘ל ˙ור"‰

32

„ר‡˘˘‰-נ ‰לזכו˙ ב„ין.
ובז ‰מבו‡ר מ‡˘ ‰ין מזכירים ר‡˘
חו„˘ בר‡˘˘‰-נ" ‰לערבב ˘‰טן ˘ל‡
י„ע ˘‰יום ‰ו‡ ר‡˘ חו„˘ ˙˘רי":
˘‡ין ‰כוונ ‰בז ‰ל‰ע„ר ‰י„יע‰˘ ‰יום
‰ו‡ ‰זמן „ר‡˘ חו„˘‡ ,ל‡ ˘‡ין ‰ו‡
יו„ע מעניינו ועבו„˙ו „ר‡˘ חו„˘
– „כיון ˘י˘ר‡ל ‡ינם מזכירים ר‡˘
חו„˘ בר‡˘˘‰-נ˘‰ ,‰טן ‡ינו מר‚י˘
ב˙‰עוררו˙ ובעבו„„ ‰ר‡˘ חו„˘ – "ל‡
י„ע ˘‰יום ‰ו‡ ר‡˘ חו„˘";33
וע„"ז בנו‚ע ל"„ ‡‰מ˙חילין ל˜רו˙
בר‡˘י˙ ב˘מח˙ ˙ור ,‰כ„י ˘ל‡ יבין
‡˙ ר‡˘י˙ ˘נ ‰וכו'" – „‰יו˙ ˘י˘ר‡ל
‡ינם מ˙חילים "ל˜רו˙ בר‡˘י˙" בר‡˘-
˘‰נ ,‰חו˘ב ˘‰טן ˘בעבו„˙ י˘ר‡ל
בר‡˘˘‰-נ ‰חסר ‰עניין ו‰פעול‰ ‰ב‡‰
על-י„י סיום ו˙‰חל˙ ˙‰ור.‰
וז ‰מערבב ‡˙ ˘‰טן ˘"ל‡ יב‡

ערבוב ˘‰טן  -בר‡ו˙ו
˘י˘ר‡ל ‡ינם מ˙‡מˆים
לזכו˙ ב„ין
ו.

‡ל‡ „לכ‡ור‡ ,‰ין בי‡ור ז) ‰בנו‚ע

חו„˘ וסיום ו˙‰חל˙ ˙‰ור (‰מ˙יי˘ב כל
כך:
„‰נ ,‰לפי בי‡ור ז‚‰ – ‰ורם ו‰סיב‰

ל˜‰ל ‡˙ עונ˘ם )˘˘ביר˙ ‰לוחו˙

כס"˙˘ ,עכ"פ יכולים ל˜רו˙ בו ,ו‡„רב‰

‰י‡ „ו‚מ˙ ˜ריע˙ ‰כ˙וב ,‰כי ‡ז י„ונו

– "ל˘מיע‡˜ ‰י" )ב"ב מ‚"˘ ,(‡ ,נ‰נ ‰בו

‡ו˙ם כ"פנוי'" ול‡ כ"‡˘˙ ‡י˘"( .ו‰נ,‰

ויוˆ‡ ב˘מיע˙ו" )ר˘ב"ם ˘ם(( ,ופ˘יט‡

‰מזי˜ נכסי חבירו ב‡ופן ˘‰ו‡ לטוב˙

˘ל‡ ני˙נו למכרם – ו‡"כ ל‡ ‰י˙‰

‰ניז˜‡ ,ין בז ‰לכ‡ור„ ‰ין מזי˜.8

לי˘ר‡ל ˘ום בעלו˙ ב‰לוחו˙ )ו‚רוע

]ול‰עיר

)˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן חל˜ חו"מ

‰ל' ˘מיר˙ ‚ו"נ ובל ˙˘חי˙ סי"„-ט"ו .ו˘"נ(

מ‡יסור בל ˙˘חי˙‡„ ,ף ˘‡„ם "ˆריך
ליז‰ר במ‡ו„ו ˘ל‡ ל‡ב„ו ול‡ ל˜ל˜לו
ול‡ ל‰זי˜ו" – "‰ז ר˜ "כ˘עו˘„ ‰רך
˘‰ח˙ ‰ו˜ל˜ול‡ ,בל ע"מ ל˙˜ן מו˙ר
ל˜ל˜ל".[9
ב( מכיון ˘‰לוחו˙ ני˙נו ע"מ ל‰ניחם
ב‡רון‰ ,רי ל‡ ‰י˙ ‰לי˘ר‡ל ‡פ˘רו˙
˘ני ‰טעמים )ולכ‡ור ‰ל‡ כ˘ני טעמים נפר„ים(,
ומ˘מע ˘ס"ל „ ‡‰ו‡ ‡‰י˙נ‰ו בי' )וכן מ˘מע
ב˙נחומ‡ ˙˘‡ ˘ם˘ ,מבי‡ ˘ני ‰ענינים ב‰מ˘ך
‡ח„( .ו‡כ"מ )ור‡ ‰ל˜ו"˘ חל"„ ע'  219ו‡ילך(.

לכך ˘˘‰טן "ל‡ יב‡ ל˜טר‚"‰ ,י‡

מ˘מע – ˘עי˜ר ‰סיב ‰לכך ˘"ל‡ יב‡

 (9וכמפור˘ ˘ם˘ ,כ"‚ ‰ם ‡ם ˙‰י˜ון ‡ינו
ב‚ופו ˘ל „בר ז‡ ‰ל‡ ב„ברים ‡חרים וכיו"ב.

מפני ˘חו˘ב ˘עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡
ב˘למו˙ וו„‡י זוכים ‰ם ב„ין‡ .ל‡
˘'ערבובו' לח˘וב כך‰ ,ו‡ ע"י ˘‡ין
מזכירים ר‡˘ חו„˘ ו‡ין מסיימים ˙‰ור.‰
‡מנם ,מן ‰ל˘ון "˘ל‡ י„ע ˘‰יום
‰ו‡ ר‡˘ חו„˘  . .ול‡ יב‡ ל˜טר‚"
ל˜טר‚" ‰י‡ )ל‡ מˆ„ ˘לימו˙ עבו„˙ם

 (31ל' ‰לבו˘ ר"ס ˙˜פ‡.
‡„ (32ם ‰יו מ˙חילין בר‡˘י˙ בר"‰ ‰יו ‚ם

– מˆ„ עˆם ˘‰ליל„ ‰ר‡˘ חו„˘.
]„‰רי ל‡ נזכר כ‡ן כלל ‰ענין )‰חיובי(
„עבו„˙ ר‡˘ חו„˘‡ ,ל‡ ר˜ ˆ„ ˘‰ליל‰
– "˘ל‡ י„ע כו'".

מבעלו˙ ב‡יסורי ‰נ‡ ,(‰ובמיל‡ ל‡
˘ייך בז„ ‰ין מזי˜.

‚.
י˜˘„ ‰ע„יין ‡יכ‡ בז„ ‰ין ‚זיל ,‰ויב‡ר
‰חילו˜ בין ‚„רי ‚זיל ‰ומזי˜
‡יבר‡„ ,ע„יין ל‡ נ˙יי˘ב‡„ ,ף
‡˙"ל ˘‡ין כ‡ן „ין מזי˜ ,מ"מ י˘ בז‰
‡יסור ‚זיל˘ ‡‰„ ,‰ני טעמים ‡ל‡ ‰ינם

 (8ו‡ף ˘"‡סור ל‰זי˜ ממון חבירו ‡פילו ע"„
ל˘לם כמו ˘‡סור ל‚נוב ול‚זול ע"מ ל˘לם" )˘ו"ע
רבינו ‰ז˜ן חל˜ חו"מ רי˘ ‰ל' נז˜י ממון ,מפרי˘‰
וסמ"ע לטו˘ו"ע חו"מ ר"ס ˘עח( – ‰רי ל‡ כ˙ב
˘ז‰ו "‡פילו ע"מ ל˘לם „בר יפ ‰ממנו" )כ„‰ין
ב‚ניב ‰ו‚זיל ,‰כ„ל˜מן בפנים ו‰ער‡] .(10 ‰ל‡
˘י"ל )ב„וח˜ עכ"פ( ˘מובן מ‰ל˘ון "כמו ˘‡סור
ל‚נוב ול‚זול כו'"‰ ,יינו ˘˘ו ‰בז ‰ל‚ניב ‰ו‚זיל‰
)ר‡ ‰פרי˘ ‰וסמ"ע ˘ם([ .ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.12 ‰

‚ופ‡ ˘"ל‡ י„ע ˘‰יום ‰ו‡ ר‡˘ חו„˘"

‡ (33בל ל‰עיר ˘ל' ‰לבו˘ ˘ם ‰ו‡˘ :ל‡ י„ע
יום ˘‰ו‡ ר".‰

‰לוחו˙ ‰י˙ ‰ב˘ביל טוב˙ם ˘ל י˘ר‡ל,

˘ל ‰נ‡ ‰ו˙˘מי˘ ב‰ם )‡פילו ל‡

לב' ‰עניינים ‡‰חרונים – ‰זכר˙ ר‡˘

˘ל י˘ר‡ל‰ ,מרומז˙ כ‡ן‡ ,ל‡( מˆ„ ‡‰

מסיימין ‡ז ‡˙ ˙‰ור‰˘ ,‰רי "מ˙כיפין ˙‰חל‰
ל˘‰למ) "‰נוסח "‰ר˘ו˙" לח˙ן בר‡˘י˙(.

˘מח˙ ˙ור‰

ˆט

בסוף סי"„ ˘ם כ'‡"„ ,פי' כונ˙ו כ„י ל‰ר‡ו˙
כעס וחימ ‰ל‰טיל ‡ימ ‰על בני בי˙ו ˘‡ינן נו‚‰ין
כ˘ור‡ "‰סור‡ – .בל בנ„ו"„ ‰רי ‡ין ז" ‰ל‰טיל
‡ימ‡ ,"‰ל‡ כ„י לˆ‰ילם מעונ˘ .ול‰עיר מ˘ו"ע
רבינו ‰ז˜ן ˘ם ‰ל' נז˜י ‚ו"נ ס"„ .ל˜ו"˘ חי"ח ע'
) 466חי„ו˘ים ובי‡ורים ברמב"ם ‰ל' בי‰ב"ח ע'
˜„( .ור‡ ‰ל˜ו"˘ חכ"ט ס"ע  11ו‡ילך )חי„ו˘ים
ובי‡ורים ˘ם ע' ˜ע.(‰

מפ˜יעים „ין ‚זיל:‰
‰טעם ‰„ – '‡‰מזי˜ נכסי חבירו
ב˘ביל טוב˙ חבירו ‡ין עליו „ין מזי˜ –
ל‡ ˘ייכ‡ ב‚זל‡„ ,ף ‚זל ˘‰ו‡ לטוב˙
‰נ‚זל ‰רי ז‡ ‰סור ,וכ„‰ין

)˘ו"ע חו"מ

ס˘נ"ט ס"ב‡"„ (10סור ל‚זול ‡פי' ע"מ
ל˘לם „בר יפ ‰ממנו";
ו‰טעם ‰ב' – ˘‰רי „ ‡‰בעלו˙
‰לוחו˙ ‰י˙ ‰כעין ‡יסורי ‰נ‡‡ – ‰ינו
מ˙יר ‡יסור ‚זל .וכבי‡ור רבינו ‰ז˜ן
)ב˜ו"‡ ˘לו ל‰ל' פסח סי' ˙ל ‰ס˜"ב( לענין
‡יסורי ‰נ‡‡˘ ,‰ף ˘"‡ין לו זכו˙ ב‚ופו

‡ (10ל‡ ˘‡ם ‰חפ ıעומ„ לימכר ו˘˙‰לומין
בעין ר˘‡י ל‚זול ולזכו˙ לו ˘˙‰לומין ע"י ‡חר
)י"‡ ב˘ו"ע ˘ם וב˘"ך ˘ם ס˜"„ .וכן פס˜
רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע ‰ל' ‚זיל ‰ו‚ניב ‰ס"ב .ע"˘(.
ולכ‡ור ‰ל‡ ˘ייך לנ„ו"„.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ˆח
)˘ב‰ם נ‡מר )˙˘‡ ל„ ‡ .ברכ ‰י" (‡ ,פסל

ו‡ין ל˙ר˘ ıל‡ ‰י˙˘ ‰ום ˘וויו˙

)˙נחומ‡ ברכ‰

ל‡‰בנים‰˘ ,רי ל‡ בנו ב˙ים במ„בר

לך" ,ומˆינו בכמ ‰מ„ר˘ים

ט ‡˘˙ .כט .וי˜"ר פל"ב ,ב .ירו˘למי ˘˜לים פ"‰

)וכיו"ב( – כי )‡( ‡‰בנים ר‡ויו˙ ‰יו

"‰ב .פר˘"י ˙˘‡ ˘ם .ועו„( ˘חˆבן מ˘‰

ל˙˘מי˘ים ‡חרים ,וכמ˘"כ

"ב˙וך ‡‰לו"( – ˘"ל‡ ‰יו ‡ל‡ מ˘ל

"וי˜חו ‡בן ‚ו' וי˘ב עלי'" ,ע˘יי˙ מˆב‰

ˆיבור" ,וכמבו‡ר במפר˘ים

)˙ול„ו˙ ‡„ם

וכו'; )ב( מפור˘ בחז"ל

)ב˘לח יז ,יב(

)„ ,י‚˙ .נחומ‡ ˙˘‡

לספרי ב‰עלו˙ך ˘ם )י ,ב( .ור‡ ‰בכ"ז ל˜וטי

כו .וכ" ‰בספרי ב‰עלו˙ך יב‚)˘ (‚ ,ם( לוחו˙

˘יחו˙ חי"ט ס"ע  112ו‡ילך(˘ ,מ‡‰י טעמ‡

‰ר‡˘ונו˙ ‰יו ˘ל "סמפירנון"(‚) ;5

‰וˆרך ‰י˙ר מיוח„ „"פסל לך – פסוŒ

בכל ‡ופן :מכיון ˘‰לוחו˙ ‰יו "מע˘‰

)נ„רים לח˙ .‡ ,נחומ‡ ברכ‰

‡ל˜ים" ‰רי בוו„‡י ˘מ˘ום ז ‰עˆמו ‰י'

ל˙ן ˘לך י"‡‰

ו˙˘‡ ˘ם .ירו˘למי ˘ם˘ .מו"ר פמ"ו ,ב .וי˜"ר

ערכם ו˘ווי ˘ל‰ם רב.

˘ם .ועו„( ,כי בל‡"‰כ ˘ ‰"‰ל ˆיבור;
וע‡כו"כ בלוחו˙ ר‡˘ונו˙‰˘ 3יו "מע˘‰
‡ל˜ים" )˙˘‡ לב ,טז([,
ו‡"כ ˆריך ל‰בין ‰י‡ך ˘בר מ˘˙‡ ‰
‰לוחו˙ ו‰רי י˘ בז ‰מ˘ום ‰יז˜ נכסי
)ממון( ˆיבור?4

)כבפנים(‡ .בל ר‡ ‰ל˜מן סעיף ו וב‰נסמן ˘ם.
‡ (3בל ר‡ ‰ל˜מן ‰ער.23 ‰
 (4במ„ר˘ )˙נחומ‡ ברכ ‰י‡„ .ב"ר ברכ ‰פ"‚,
טו( ‡"ל )˜‰ב" (‰למ˘‡ ‰ני ‰כ˙ב˙י ב˙ור˙י
ו‡מר˙י )וי˜ר‡  ,‰כ‚( ו˘‰יב ‡˙ ‚‰זיל˘‡ ‰ר ‚זל
‡ו ‡˙ ‰פ˜„ון ‡˘ר ‰פ˜„ ‡˙ו וע˙‰ ‰פ˜„ון ˘‰י'
‡ˆלך )ל‰בי‡ם לי˘ר‡ל – מ˙"כ ל„ב"ר ˘ם( ˘‰יב
‡ו˙ו זו ˘נ‡מר פסל לך.
‡בל עˆ"ע‡ ,יך ‰ו˙ר לו )למ˘ (‰ל˘ברם
לכ˙חיל?‰
ול‰עיר מ˜˘‰ו"ט במפר˘ים )בחיי ˙˘‡ )לב,
טז( .מו˘ב ז˜נים ופענח רז‡ )˘ם ,יט( .ור‡‰
ˆפע"נ ע˘) ˙"‰ם ,טו( .ועו„( – ‡יך ‰ו˙ר לו
למ˘ ‰לנ‰ו‚ ב‰לוחו˙ מנ ‚‰בזיון ו‰ו"ל ל‰ניחם
ב‰ר כו' – .ובמו˘ב ז˜נים ˘ם ˙י' "˘לכך ˘ברם
 . .כ„י לילך למחנ ‰לי˘ר‡ל ולסל˜ם מן ‰עון . .
וכי ‡ומרים ל‡„ם חטו‡ ב˘ביל ˘יזכ ‰חבירך . .
מˆו„ ‰רבים ˘‡ני כ„י למנוע רבים מעון" )ע"˘(.
ועפ"ז מיו˘ב˙ ‚ם ‡˘‰ל˘ ‰בפנים )מ˘‡"כ ל˙י'
˘‡ר מפר˘ים ˘ˆויינו לעיל(.

ב

ראש השנה
מ˘‡"כ בנו‚ע למ˘ ‰נ˙ב‡ר בכך
˘"‡ין ˙ו˜עין בערב ר‡˘˘‰-נ ‰כי ‡ז
י‰י ‰סבור ˘‰טן ˘עבר יום „‰ין" – ‰נ‰
בל˘ון ז‚ ‰ופ‡ )"‡ין ˙ו˜עין בערב ר‡˘-
˘‰נ ("‰מו„‚˘˜˘ ,ו„ם לכן כן ˙ו˜עין,34
˘מˆ„ ז˜˙‰) ‰יעו˙ „חו„˘ ‡לול( כבר
נח˙ם „ינם ו"עבר יום „‰ין" ,כנ"ל[.

ז.

וי˘ לב‡ר˙„ ,וכן עניין ערבוב

˘‰טן בב' מנ‚‰ים ‡לו )‡ין מזכירין ר‡˘
חו„˘ ו‡ין מסיימים ˙‰ור‰ ,(‰ו‡ ב‡ופן
‡חר מ‰נ"ל:
בע˙ ˘רו‡˘‰ ‰טן˘ ,ביום ר‡˘˘‰-נ‰

יסי˜ „ל‡ ˘ייך בלוחו˙ נז˜‰„ ,מזי˜
ע"מ ל‰יטיב ‡ינו מזי˜ ,ו‚ם מחמ˙ „לי˙
ב‰ו ‰נ‡‰

‰מעל‚"„ ‰מר˘ ‰ל ˙ור "‰ו˙‰חל˙,‰

נחסר בעבו„˙ י˘ר‡ל )‰‰זכר ,‰וממיל‡(
˙‰‰עוררו˙ „ר‡˘ חו„˘ ,ועל „רך ז– ‰

ו‰נ‰ ,‰מעיין ב„יני מזי˜ יר‡ ‰לכ‡ור‰

‰רי ז ‰מבי‡ חלי˘ו˙ ב˜טרו‚ו .בח˘בו,

˘„ין מזי˜ ‡ינו ענין ל˘ביר˙ ‰לוחו˙,

˘בין כך עבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל חסר‰ ‰י‡,

ומ˘ני טעמים:6

ו‡ין ‰ו‡ ˆריך ל‡˙‰מ ıעו„ ולחפ˘

‡( מבו‡ר ברז"ל

)˘מו"ר פמ"‚˙ .‡ ,נחומ‡

חסרונו˙ נוספים ˘ל‰ם.

ברכ ‰י‡ )ור‡„‡ ‰ר"נ ˘ם( .ור‡‚ ‰ם ˙נחומ‡ ˙˘‡

ו‡ע"פ ˘יו„ע ‰ו‡ ˘ז‚ ‰ופ‡ עו˘ים

ל .פר˘"י ˘ם ל„˘ (7‡ ,כוונ˙ מ˘ ‰ב˘ביר˙

בכ„י לערבבו – ‰נ ‰לפועל ‰רי סוף סוף
נחסר ‡ˆל י˘ר‡ל ˙‰‰עוררו˙ ו‰זכו˙

 (5ו‰ו‡ ‡בן "ספיר" )ע ıיוסף ל˙נחומ‡ ˘ם(.
ור‡ ‰ל˜ו"˘ חי"ט ע' ‰ 106ער.9 ‰
"˙‡ (6ל ˘‰לוחו˙ ‰ם נכסי ‰ – ˘„˜‰רי כל
‰נז˜ין פטורים ב˘ל ) ˘„˜‰ירו˘למי ‚יטין רפ",‰
‰וב‡ ב˙ו„"˘ ‰ור ב"˜ ו ,סע"ב(‡ .בל מ"מ
פ˘יט‡ „‡סור ל‰זי˜ נכסים ˘ל .˘„˜‰
 (7מ˘‡"כ ל‰טעם )˘ב˙ פז .‡ ,יבמו˙ סב.‡ ,
˙נחומ‡ ˙˘‡ ˘ם .ועו„( „מ˘„ ‰רי˘ ומ ‰פסח
כו' וי˘ר‡ל מומרים כו' )‰יינו ˘˘ברם מפני ˘בנ"י
ל‡ ‰יו ר‡ויים ל‰ם(‡ ,ין כ‡ן ˆ‰ל˙ וטוב˙ י˘ר‡ל
)‡ל‡ ˆ‰ל˙ וכבו„ ˙‰ור .(‰וכן לטעם ‰רמב"ן
)˙˘‡ לב ,טז( .ועו„.
‡בל ל‰עיר ˘ר˘"י )˙˘‡ לב ,יט .ל„ (‡ ,מבי‡

יט

˘ל עניינים ‡לו )וממיל‡ ‚ם ˙‰וˆ‡ו˙
מז ‰לעניין „‰ין „ר‡˘˘‰-נ !(‰וממיל‡,
חו˘ב ‰ו‡‡˘ ,ין ˆריך ל‡˙‰מ ıכו' כנ"ל.

פעול ‰טוב‰ ‰ב‡ ‰מן
‰‰ע„ר ו‰חיסרון
ח.

‡ל‡ ˘לפי ז„ ‰רו˘ בי‡ור ל‡י„ך

‚יס‡:
כיˆ„ י˙כן‡ ,ליב‡ „‡מ˙˘ ,יינטלו
מי˘ר‡ל עניינים ‡לו? ‡מ˙ ‡מנם ˘י˘נ‰
בז ‰כונ ‰לערבב ˘‰טן – ‡בל ,כנ"ל ,סוף
סוף חסרים ‡ˆל י˘ר‡ל עבו„ו˙ ‡לו:
˙‰‰עוררו˙ „˙˜יע˙ ˘ופר בערב ר‡˘-
˘‰נ˙‰‰ ,‰עוררו˙ „ר‡˘ חו„˘ ,ו‰ענין
„‚מר˘ ‰ל ˙ור ‰ו˙‰חל˙ ˙‰ור˘‡ – ‰ר
כל ז‰ ‰י ‰יכול ל‰ועיל ביו˙ר וביו˙ר
בעבו„ ‰לזכו˙ ב„ין?!
וי"ל ‰בי‡ור בז„ ,‰ז‚ ‰ופ‡ ˘מונעים
מי˘ר‡ל „ברים ‡לו בכ„י לערבב ˘‰טן,
ˆריך ל‰בי‡ ]ומבי‡[ לי„י ˙‰עוררו˙
˙˘וב ‰עמו˜ ‰יו˙ר מכפי ˘‰י ‰נפעל
ע"י ‰עניינים ‰נ"ל:
„‰נ ,‰כ˙ב רבינו ‰ז˜ן בספרו ל˜וטי
˙ור˙‰„ ,35‰עוררו˙ ˘˙‰וב„ ‰ר‡˘-
˘‰נˆ ‰ריכ ‰ל‰יו˙ ב‡ופן „"˜ול ‰יוˆ‡
מפנימיו˙ ‰לב" )ב„ו‚מ˙ ˜ול ˘‰ופר,
˘‰ו‡ ˜ול פ˘וט ‰ב‡ מ‰בל ‰לב(.
ו„‰רך לבו‡ לז‰ ‰י‡ "על י„י ‰מרירו˙
˘בנפ˘ו על ריחו˜ו מ˘‡ '‰ר רחו˜ ממנו
ב˙כלי˙".
וי˘ לומר„ ,מרירו˙ זו "על ריחו˜ו
מ "'‰נר‚˘˙ ‡ˆל „‡‰ם ב‡ופן חז˜

 (34ובפרט לפי ל' ‰מ‰ר‡"˜ ˘‰וב‡ במ‰רי"ל
)וכן ‰ו‡ במט ‰מ˘˘ ‰ם( – ˘ב' ‰מנ‚‰ים ב‡ים
ב‰מ˘ך זל"ז :מנ ‚‰כ˘ר ל˙˜וע מר‡˘ חו„˘
‡לול  . .לערבב ˘‰טן  . .וי˜טר‚ לכן ‡ין ˙ו˜עין
)מפסי˜ין( בער" ‰כי ‡ז ‰י ‰סבור ˘‰טן ˘יום
„‰ין עבר.

ביו˙ר – ע"י ˙‰בוננו˙ו בכך ˘מונעים
ממנו ‡˙ ‰עניינים טובים ‰נ"ל בכ„י
"לערבב ˘‰טן"„ .בז ‰נר‚˘ ‡ˆלו ‚ו„ל
 (35נˆבים מ„ .‚ ,מ.‡ ,‰

כ

אוצרות המועדים

ירי„˙ו – ˘ל˘טן י˘ כלפיו כוח כ ‰חז˜,

‡ל‡ – ˘בע˙ ˘„‡‰ם מ˜יים ˙‰ור‰

ע„ ˘מוכרחים מ˘ום כך ליטול ממנו ‡˙

ו‰מˆוו˙ מˆ„ ˘מבין ב˘כלו טעמם

˙˜יע˙ ˘‰ופר )בערב ר"‰ ,(‰זכר˙ ר‡˘

וח˘יבו˙ם‡ ,ו מˆ„ ˘י˘ לו ‰נ‡ ‰ב˜יומם

חו„˘ ו˙‰חל˙ ˙‰ור!‰

– ‡זי י˘ מ˜ום ˘י‰יˆ‡ ‰לו חילו˜ בין

ובפרט נוסף עמו˜˙‰ ‰עוררו˙ ˙˘וב‰
זו )ע"י מניע˙ „‰ברים ‰נ"ל( מ˙‰עוררו˙
˘˙‰וב˜˙„ ‰יע˙ ˘ופר וכו':
˙‰עוררו˙ ˘˙‰וב˜˙„ ‰יע˙ ˘ופר
)וע„"ז – ‰זכר˙ ר‡˘ חו„˘ ו˜רי‡˙ פר'
בר‡˘י˙( ב‡ ‰ע"י „בר ˘חו‰ ıימנו
)„˘‰ופר ‚ורם לו ˘י˙עורר וכו'(; מ˘‡"כ
˙‰עוררו˙ ˘˙‰וב‰ ‰ב‡ ‰מכך ˘˘וללים
ממנו ‡˙ ‰ענין „˙˜יע˙ ˘ופר וכו' – ‰רי
זו ˙‰עוררו˙ ‰ב‡ ‰ממנו עˆמו˘ ,נו‚ע
לו ‚ו„ל ירי„˙ו ומˆבו ˘‰פל .וממיל‡
זו ˙‰עוררו˙ עמו˜ ‰יו˙ר‰ ,ב‡ ‰מנפ˘ו
פנימ.‰

ט.

חי„ו˘י
סו‚יו˙

‰עבו„ו˙„ :בפעול ‰חיובי˙ )כ˙˜יע˙

ב„ ‡‰ל‡ ‰י„ ‰ין ‚זיל‰
ומזי˜ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙

˘ופר וכו'( י‰י ‰לו ח˘˜ ו'חיו˙' יו˙ר,
מ‡חר ומבין ˘פועל ‰ו‡ בז ‰עניינים
נעלים כו'; מ˘‡"כ ב˜יום מנ˘ ‚‰עניינו
‰ו‡ – ‰ע„ר ע˘י‰) ‰ימנעו˙ מ‰עניינים
‰נ"ל(„ ,בז‡ ‰ין מר‚י˘ ˘עו˘ ‰ופועל
מ‡ומ – ‰בז ‰ל‡ י‰י ‰לו ח˘˜ ו'חיו˙'.37
‡בל מˆ„ ‰ענין כפי ˘‰ו‡ ב‡מי˙˙ו,
˘ענין ‰מˆוו˙ ‰ו‡ ל˜יים רˆון ˜‰ב"‰
– ‰רי „‡‰ם ˆריך לע˘ו˙ מ˜‰˘ ‰ב"‰
רוˆ ‰מ‡י˙ו ,בל‡ כל חילו˜ ו˘ינוי כלל
וכלל במ ‰י‰יˆ‰ ‰יווי )בין ‡ם מבינו

י˜˘„ ‰לכ‡ור‰ ‰יו ממון ˆיבור ו‰וי מזי˜ „בר ˘י˘ בו ˘וויו˙  /יסי˜ „ל‡ ˘ייך
בלוחו˙ נז˜‰„ ,מזי˜ ע"מ ל‰יטיב ‡ינו מזי˜ ,ו‚ם מחמ˙ „לי˙ ב‰ו ‰נ‡ / ‰י˜˘‰
„ע„יין ‡יכ‡ בז„ ‰ין ‚זיל ,‰ויב‡ר ‰חילו˜ בין ‚„רי ‚זיל ‰ומזי˜  /יב‡ר „ליכ‡
למימר „‰יו ‰לוחו˙ ב˘ו˙פו˙ „לי˙ ב˘ ‰ו ‰פרוט ‰לכ"‡  /יב‡ר „‡"‡ לי˘ב כנ"ל
‡ף לר˘"י „ס"ל „ˆ"ל ˘ו"פ לכל ‡ח„ לענין בעלו˙  /יסי˜ „ל‡ ‰יו נכסי ˆיבור
ו˘‡ני לוחו˙ מ˘‡ר חל˜י ‰מ˘כן „ני˙נו מ˙נ ‰למ˘‰

בין ‡ם ל‡ו ,בין ‡ם י˘ לו בז ‰חיו˙ בין
‡ם ל‡ו(‰ – 38נ‡ ‰ם מ˙נ„‡‰ ‚‰ם ב‡ופן

ובעומ˜ יו˙ר י˘ לומר – ‡˘ר

˘ליל˙ ‰עניינים „˙˜יע˙ ˘ופר וכו' ,ל‡
ר˜ ˘מבי‡˙ ‰ועל˙ ‚„ול ‰יו˙ר מ‡˘ר
ע˘יי˙ם בפועל‡ ,ל‡ )בעומ˜ ‰עניין(
‡ף ‡ין נחסר כ‡ן מעל˙ ˜‰יום ו‰ע˘י‰
בפועל:
„‰נ ,‰מ˘ ‰נמנעים מע˘יי˙ עניינים
‡לו‰ ,ל‡ ז‚ ‰ופ‡ ‰ו‡ מנ ‚‰י˘ר‡ל
˘"˙ור‰ ‰י‡" .ונמˆ‡‚„ ,ם ‰‰ימנעו˙
מע˘י – ‰ע˘י‰ ‰י‡„ ,מ˜יימים בז ‰מנ‚‰
י˘ר‡ל – ˙ור.36‰

 (36ע"„ סבר˙ ‰מ"„ )מכיל˙‡ י˙רו כ(‡ ,
˘בע˘ר˙ „‰ברו˙ ‚ם על "ל‡ו" ענו "‰ן"‚„ ,ם
בל‡ו נר‚˘ ‡ˆלם ‰עניין ‰חיובי ˘בו – ˜יום
ˆיווי ‰בור‡ )נ˙ב‡ר בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ו ע' 119
ו‡ילך; "˘‚‰פ עם ל˜וטי טעמים מנ‚‰ים ובי‡ורים

ˆז

‡

כז‡ ,‰זי ‡ין ‡ˆלו כל חילו˜ בין ‰עבו„ו˙,
ו‡פילו בע˙ ˘מפסי„ ‰ו‡ עניין טוב‰ ,נ‰
כיון ˘ז‚ ‰ופ‡ "˙ור‰ ‰י‡" ,מ˜יים ‰ו‡
‰מנ ‚‰מ˙וך ˘מח ‰וטוב לבב.39
)˜ (˙"‰ע' ˙ס ‰ו‡ילך(.
 (37וז‰ו ‰ח˘בון „˘‰טן – ˘סו"ס חסר
בעבו„˙ם ˘ל י˘ר‡ל בפועל .ובפרט ˘י"ל ˘‡ינו
יו„ע מ‰ענין „˜ל‡ פנימ‡˙‰‰) ‰עוררו˙ ˘ב‡‰
ע"י חסרון ‰פועל ,כנ"ל בפנים( ,ו‡פילו בנו‚ע
למח˘ב‰ – ‰רי י˘נן כמ„ ‰ר‚ו˙ ‚ם במח˘ב‰
)ר‡˙ ‰ו„"‡˘ ‰ין )˘ב˙ יב ,ב( ,וב‰מˆויין ב‰‚‰ו˙
רע˜"‡ ˘ם .ועו„ .ו‡כ"מ(.
 (38ובל˘ון ‰י„וע )ˆוו‡˙ ‰ריב"˘ ‡ו˙ ‚.
ו˘"נ(‰˘ :כל ‰ו‡ ˆורך ‚בו ,‰מפני ˘˘‰י"˙ רוˆ‰
˘יעב„ו ‡ו˙ו בכל ‡‰ופנים.
 (39ובל˘ון ‰י„וע )˘ם( :כי לפעמים ‡„ם ‰ולך
ומ„בר עם בני ‡„ם ו‡ז ‡ינו יכול ללמו„  . .ו‡ל
יˆער ‡˙ עˆמו בז ,‰כי ˘‰י"˙ רוˆ˘ ‰יעב„ו‰ו
בכל ‡‰ופנים.

י˜˘„ ‰לכ‡ור‰ ‰יו ממון ˆיבור ו‰וי
מזי˜ „בר ˘י˘ בו ˘וויו˙
בסיום פר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ˜˘ "‰ורין
ב˘מח"˙ )˘ו"ע סי' ˙רסט(" :ולכל ‰י„
‰חז˜ ‰ולכל ‰מור‡ „‚‰ול ‡˘ר ע˘‰
מ˘ ‰לעיני כל י˘ר‡ל" .ובפר˘"י ˘ם:
"˘נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם
˘נ‡מר ו‡˘ברם לעיניכם ו‰סכימ„ ‰ע˙

ל‰ניחם ב‡רון )וילמ„ ס˙ום מן ‰מפור˘
בלוחו˙ ˘ניו˙( ,ומס˙בר לכ‡ור˘ ,‰כ˘ם
˘כל חל˜י וחפˆי ‰מ˘כן )ו‰מ˜„˘(
‰וו נכסי ˆיבור ,1כך ‚ם ‰לוחו˙ ˘נכ˙בו
"ל‰ורו˙ם" )מ˘פטים כ„ ,יב( – ני˙נו לכל
י˘ר‡ל )‡ף ˘ל‡ ‰י' מ˘כן ו‡רון ˘בו
ע„יין(.
]וכמפור˘ ברז"ל

)ספרי ב‰עלו˙ך )י ,ב(

– „ע˙ ‡ב‡ חנן )וכ‚‰ירס‡ בספרי לפנינו‡˜˘ ,י

על ‰לוחו˙((‡ 2פילו ל‚בי לוחו˙ ˘ניו˙

˜‰ב" ‰ל„ע˙ו ˘נ‡מר ‡˘ר ˘בר˙ יי˘ר
כחך ˘˘בר˙".
ו‰נ ,‰במע˘ ‰ז˘„ ‰ביר˙ ‰לוחו˙
נמˆ‡ לכ‡ור„ ‰בר ˙ימ ‰לענין „יני
ממונו˙:
„‰רי ‰לוחו˙ ‡ף ‰ם ני˙נו למ˘ ‰ע"מ

"ˆ˘ (1ל מוסרו לˆיבור יפ ‰יפ) ‰ר" ‰ז ,סע"‡
ו‡ילך .יומ‡ ל ,‰ב .ועו„( .ור‡ ‰ל˜ו"˘ חכ"ו ע'
 281ו‡ילך.
 (2ו‚ם ל„‰יעו˙ ˘מלכ˙חל ‰חˆבן מ˘לו )ר‡‰
במ„ר˘ים ˘נסמנו בפנים .ספרי ב‰עלו˙ך יב.‚ ,
ועו„( – ˆ"ל ˘‡ח"כ ‰וˆרך למסרן לˆבור יפ‰
יפ˘ ,‰לכן ‰וˆרך ל‰י˙ר „"פסול˙ן ˘לך י"‡‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ˆו
˘בעים ‡ומו˙ ‰עולם ,ב‡ ‰ביום ז ‰לי„י

‡( ˘מח˙ י˘ר‡ל ב˙ור„ – ‰י˘ר‡ל

‚ילוי ‡‰ב˙ ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל עמו˘˘ ,מח

˘מחים ב"‚מר˘ ‰ל ˙ור . "‰ו‰יינו,

‰ו‡ עימם לב„ – "מ˘ל למלך ‡ . .מר

˘˙‰ור ‰מבי‡˘ ‰מח ‰בי˘ר‡ל; ב(

ל‡ו‰בו ע˘ ‰לי סעו„˜ ‰טנ ‰כ„י ˘‡‰נ‰

˘מח˙˘ ‰ל ˙‰ור) ‰כמובן ‰פ˘וט

ממך"‰ .52יינו‰˘ ,ענין „˘מח˙ ˙ור‰

˘ל ˙‰יבו˙ '˘מח˙ ˙ור .('‰כמבו‡ר

‰ו‡‚ :ילוי מעל˙ם וחביבו˙ם ˘ל י˘ר‡ל,

ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ – ˘י˘ר‡ל 'מ˘מחים'

ע„ ל‡ופן „"י‰יו לך לב„ך ו‡ין לזרים

‡˙ ˙‰ור ,57‰וע„ כ„י כך – ˘"י˘ר‡ל

– "ל‡ ‡˘˙כח

‰ם ‰ח˙ן ו˙‰ור‰ . . ‰י‡ ‰כל‰ ,"‰יינו,

‡˙ך" ,53ובל˘ון ‰ז‰ר

54

במלכ‡ ‡ל‡ י˘ר‡ל בלחו„ו‰י".
וי˘ ל‰וסיף„ ,ב˘מח˙ ˙ור ‰מו„‚˘˙
ומ˙‚ל‡ ‰ף מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ˘"˜„מו"
‡ף ל˙ור:‰
„‰נ,‰

ב˙ור. ‰
58

ובעניין ז ,‰מו„‚˘˙ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל
˘˜„מ‡ ‰ף למעל˙ ˙‰ור" ,‰י˘ר‡ל

ב"˘מח˙

˙ור"‰

–

˘ני

פירו˘ים :
55

 (54ח"‚ לב .‡ ,ור‡) ‰בנו‚ע ל˘מע"ˆ( זח"‡ ס„,
‡-ב˘ .ם רח ,ב.
 (55ב‰ב‡ ל˜מן – ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ ע'
 .168ו˘"נ.

ב‡„ ‡‰ין ˙ו˜עין
בר"˘ ‰חל ב˘ב˙
מ˜˘ ‰בל˘ון ‰רמב"ם מ˘ ‰ייך עוב„ין „חול ל„ין ר"˘ ‰חל ב˘ב˙  /י˜„ים
„עכˆ"ל ˘‡ין טעם ב‡יסור מ‚זיר„ ‰רב ‰לב„  /יב‡ר ע"פ ˘יט˙ רבינו ‰ז˜ן
ב‡ופן מחו„˘ „‚זיר„ ‰רב‰ ‰ו‡ ר˜ לחז˜ ‡‰יסור „עוב„ין „חול

˜„מו" – ˘מˆ„ מעל˙ם זו ,ביכול˙ם
'ל˘מח' ‡˙ ˙‰ור ‰ו'ל˘‰פיע' ב.‰

 (52סוכ˘ ‰ם.
 (53מ˘לי  ,‰יז .ור‡ ‰ספר ‰מ‡מרים ע˙"ר )ע'
ל .‰מ„("˘˙ ,י )ע' .(82 ,71

חי„ו˘י
סו‚יו˙

56

˘י˘ר‡ל 'מ˘פיעים' ומוסיפים ˘‰פעו˙

כ‡

 (56ל' ‰טור ורמ"‡ ‡ו"ח ס˙רס"ט.
 ‰"„ (57ל‰בין ענין ˘מח"˙ ˘בספר ‰מ‡מרים
עטר"˙; ספר ‰מ‡מרים ˙רˆ"ט ע'  ,72 ,68ועו„.
ור‡ ‰זח"‚ רנו ,ב :ונו‚‰ין למעב„ י˘ר‡ל עמ‰
ח„ו . . ‰ומעטרין לס"˙ בכ˙ר „ילי.‰
 (58ל˜וטי ˙ור ‰פר˘˙נו ˆ„ .‡ ,ובכ"מ.

‡
ˆ"ע בל˘ון ‰רמב"ם ב„ין ר"˘ ‰חל
ב˘ב˙
˙נן בר") ‰כט ,ב( "יום טוב ˘ל ר"‰
˘חל ב˘ב˙ ,במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין ‡בל ל‡
במ„ינ ."‰ומפר˘ ˙‰ם ב‚מ' "מ„‡וריי˙‡
מי˘ר‡ ˘רי ,ורבנן ‰ו‡ „‚זור בי' כ„רב,‰
„‡מר רב‰ ‰כל חייבין ב˙˜יע˙ ˘ופר
ו‡ין ‰כל ב˜י‡ין ב˙˜יע˙ ˘ופר‚ ,זיר‰
˘מ‡ יטלנו בי„ו וילך ‡ˆל ‰ב˜י ללמו„
ויעבירנו „' ‡מו˙ בר"."‰
ולפום רי‰ט‡ נר‡‚˘ ‡‰„ ‰זרו רבנן
˘‡ין ˙ו˜עין ‰ו‡ ר˜ מ˘ום ‚זיר„ ‰רב.‰
ו‰נ‰ ,‰רמב"ם ‰בי‡ ‰ל‰לכ ‰זו בספרו
)‰ל' ˘ופר פ"ב "‰ו( וז"ל :יום טוב ˘ל ר‡˘
˘‰נ˘ ‰חל ל‰יו˙ ב˘ב˙‡ ,ין ˙ו˜עין
ב˘ופר בכל מ˜ום ‡ף על פי ˘˜˙‰יע‰
מ˘ום ˘בו˙ ומן „‰ין ‰י' ˘˙ו˜עין ,יבו‡
ע˘˘ ‰ל ˙ור ‰וי„ח˘ ‰בו˙ ˘ל „ברי‰ם.
ולמ‡ ‰ין ˙ו˜עין‚ ,זר˘ ‰מ‡ יטלנו בי„ו

ויוליכנו למי ˘י˙˜ע לו ויעבירנו ‡רבע
‡מו˙ בר˘ו˙ ‰רבים ‡ו יוˆי‡ו מר˘ו˙
לר˘ו˙ ויבו‡ לי„י ‡יסור ס˜יל‰˘ ,‰כל
חייבים ב˙˜יע ‰ו‡ין ‰כל ב˜י‡ין ל˙˜וע.
עכ"ל.
וˆריך עיון בל˘ון ‰רמב"ם„ ,לכ‡ור‰
‰י‡ ‡ריכו˙ ˘ל‡ במ˜ומ„ – ‰פ˙ח בטעם
˜˙‰יע ‰בר"˘ ‰חל בחול כ„˜‰מ‰
ל„חיי˙ ˜˙‰יע ‰בר"˘ ‰חל ב˘ב˙,
ולכ‡ור‰ ‰ו‡ עניין ‡חר.

ב
י˜„ים „‡"‡ לומר ˘‰ו‡ מ‚זיר‰
„רב ‰לב„
וב„˜‰ים‰ :נ ,‰בטעם ‡‰יסור „‚זיר‰
„רב ‰יו˜˘ ‰בז ‡‰„ ‰מˆינו בלולב
„ביום ‰ר‡˘ון ˘‰ו‡ מ"ע מ‰ ,˙"‰לולב
ניטל בכל מ˜ום ‡ף ביו"ט ˘חל ב˘ב˙
)סוכ ‰מ‡-‡ ,ב .רמב"ם ‰ל' לולב פ"ז ‰י"‚-

טז( .ו˙מו ,‰מ‡י ˘נ‡ לולב „ל‡ ‚זרו,

כב

אוצרות המועדים

˙‰ ‡‰ם נמי ‡יכ‡ למיח˘ ˘יטלטלנו „'

כלומר‡„ ,ף ˘מ"˘‰ס נר‡˘ ‰טעם

‡מו˙ בר"‰ר ˘יוליך לולבו לבי‰כנ"ס.

‡‰יסור ‰ו‡ מ˘ום ‚זיר„ ‰רב‰ ,‰נ ‰י"ל

)וכ" ‰בסוכ ‰מ‚,

˘ז ‰ר˜ בˆירוף טעם נוסף „עוב„ין „חול.

וכ„˘˜‰ו ˙‰וס' בר"˘ ‰ם
‡(.

‰וˆי‡ מר˘ו˙ לר˘ו˙ ע"מ לˆ‡˙ י„י
‰מˆו ,‰פטור מחט‡˙ כיון „‰וˆי‡ו
בר˘ו˙ ועס˜ במˆו‰

)סוכ ‰מ‡ ,ב .רמב"ם

‰ל' ˘‚‚ו˙ פ"ב "‰י( .ו‡"כ ˜˘ ‰ביו˙ר‡ ,יך
נ‡מר „בנ„ו"„ ‰חמירו ל‚זור ר˜ מחמ˙
˘מ‡ יעבירנו „ל‡ י˜יימו ‰מˆו ‡‰ ,‰כיון
„חזינן ˘פטרו‰ו ב„יעב„ למי ˘‰וˆי‡,
ונמˆ‡˙ ‰וˆ‡ ‰זו ˜ל‰ ‰י‡ ו‡ינ‰
מחייב˙ חט‡˙ – ‰י‡ך נסבור „ר˜ מחמ˙
ח˘˘ ˘יבו‡ ל‰וˆ‡˜ ‰ל ‰כזו ˙בטל מ"ע
„‡וריי˙‡ ל˙˜וע.
ו‰נ˙‰ ,‰וס' ˘ם ˙ירˆו‡˘„ ,ני ‰כ‡
˘˙˜יע˙ ˘ופר ‰וי "מע˘ ‰חכמ‰ ,"‰יינו
˘‡ף ˜˙‰יע ‰עˆמ ‰עוב„ין „חול ‰י‡,
מ˘‡"כ לולב „נטיל˙ו עˆמו ‰ו‡ ר˜
טלטול בעלמ‡ ו‡ין בז˘ ‰בו˙ ‡חר˙.
ו‰י' נר‡ ‰לב‡ר בכוונ˙ם‰„ ,כ‡
˘חל ב˘ב˙ ‡„ ‡‰סרו רבנן ‰ו‡ מחמ˙
˘נˆטרפו לכ‡ן ˘ני ˘בו˙ין˜˙‰„ ,יע‰

‚

מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ]וכמו ˘מˆינו ב„ברי

˘יט˙ רבינו ‰ז˜ן ב‡ופן מחו„˘

חז"ל˙‰˘ ,ור‰ ‰י‡ ב˘ביל י˘ר‡ל:

‡ל בני י˘ר‡ל" :ל‰בי‡ לי„י ‚ילוי ‡˙

"מפני מ ‰חביבין „ברי ˙ור ‰על ˜‰ב"‰

מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל‰˘ ,י‡ למעל ‰ממעל˙

 . .מפני ˘„ברי ˙ור ‰מכריעין ‡˙ י˘ר‡ל

˙‰ור" – ‰י˘ר‡ל ˜„מו".

ו‰נ‰ ,‰מעיין ב‡ריכו˙ ל˘ונו ‰ז‰ב
˘ל רבינו ‰ז˜ן ב˘ו"ע ˘לו ימˆ‡ פל‡,
וז ‰ל˘ונו )סי' ˙˜פח ס"„(:
‡ע"פ ˘˜˙‰יע ‰ב˘ופר ‡ינ ‰מל‡כ‰
ו‡ינ‡ ‰סור ‰ב˘ב˙ ויו"ט ‡ל‡ מ„ברי

לכף זכו˙".[46
ובז ‰מבו‡ר˙ ˘‰ייכו˙ „"לעיני כל
י˘ר‡ל" )˘ביר˙ ‰לוחו˙( עם "‚מר˘ ‰ל
˙ור:"‰

סופרים מ˘ום עוב„ין „חול ,ולמ‡ ‰ין

ב"‚מר˘ ‰ל ˙ור ,"‰סיומ ‰וחו˙מ˘ ‰ל

„וחין ‡יסור ˜ל כז ‰מפני מ"ע ˘ל ˙ור‰

˙‰ור ‰כול‰ ,‰ו‡ מ˜ום ‰ר‡וי ˘יבו‡ בו

כמו ˘„וחין ‡ו˙ו בכל יו"ט ˘ל ר"‰

˙‰וכן )'‰סך ‰כל' ו˙‰כלי˙( ˘ל ˙‰ור‰

‰ו‡יל ו‡ין בו ˘בו˙ ‚מור ,לפי ˘‰כל

כול ;‰וז‡ ‰כן מו„‚˘ ב˙יבו˙ ˘בסיום

חייבים כו' ו‡ין ‰כל ב˜י‡ים כו' ‚זיר‰

˙‰ור" ‰לעיני כל י˘ר‡ל" – "˘נ˘‡ו לבו

˘מ‡ יטלנו בי„יו וילך ‡ˆל ‰ב˜י כו'.

ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם":

עכ"ל.

ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ עבור ˆ‰ל˙ י˘ר‡ל

ו‰נר‡ ‰בכוונ˙ו „חי„ו˘ מפ˙יע ˘נ‰

)˘ז‰ו טעם ˘‰ביר˘ ‰בו עס˜ינן ‰כ‡( –

כ‡ן ,לומר ˘טעם ‡‰יסור עˆמו ‰ו‡ ‡ך

מו„‚˘˙ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל על ˙‰ור– 47‰

מעל˙ י˘ר‡ל ˙ -וכן
‰יו"ט „˘מיני עˆר˙
ט.

וי˘ לב‡ר„ ,עניין ז ‰מו„‚˘ ‚ם

ב˙וכן ‰יום „˘מח˙ ˙ור˘) ‰מיני עˆר˙( –
˘בו מו„‚˘˙ ומ˙‚ל ‰מעל˙ן ˘ל י˘ר‡ל:
וכ„ברי ‚‰מ' ‰י„ועים˜‰˘ ,רבן „"פר
‡ח„ ‡יל ‡ח„"

49

˘מ˜ריבים ב˘מיני

עˆר˙ – ‰ו‡ "כנ‚„ י˘ר‡ל"

50

"פר יחי„י

 . .כנ‚„ ‡ומ ‰יחי„„ . "‰ל‡חר ˘בימי
51

ח‚ ‰סוכו˙ מ˜ריבים ˘בעים פרים ,כנ‚„

מ„ין עוב„ין „חול לב„ו„ ,ז‰ו ‚„ר ‡יסור
˙˜"˘ ב˘ב˙ .וכל מ˘ ‰נˆרכו ל‚זיר‰
„רב ,‰ז‰ו ר˜ כמו בי‡ור ˆ„„י ל„י„ן
מפני מ‡‰ ‰יסור עוב„ין „חול ‡ינו נ„ח‰

עˆמ‰ ‰י‡ עוב„ין „חול ,ועו„ „ב˘ב˙

„חול ,ו‡פ"‰ ‰יו ˙ו˜עין.

עו„ ˘בו˙ ‡חר˙ במע˘‰ ‰מˆו.(‰

נ˙ינ˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ ,בכ„י ˘על-י„˙ ‰בו‡

)„‰וי "ביטול˘ ‰ל ˙ור ("‰בכ„י לˆ‰ילם!
כל ˙‰ור‰ ‰י‡ – "ˆו ‡˙ בני י˘ר‡ל„ ,בר

חיי˘ינן ˘מ‡ יעבירנו ,ומחמ˙ ב' ˘בו˙ים
‡יכ‡ ,מ˘ ‰חיי˘ינן ˘יעבירנו‡ ,בל ליכ‡

ו‡ולי י˘ לומר ‡ף י˙יר ‰מזו – „מטר˙

י˘ר‡ל – (48ע„ כ„י ˘˘וברים ‡˙ ‰לוחו˙

לי„י ‚ילוי ‰מעל‚‰) ‰בו ‰‰ממנ– (‰

כבס˙ם ר"˘ ‰חל בחול „‡יכ‡ נמי עוב„ין

‚זרו כ‡ן )מ˘‡"כ בלולב „ר˜ ˘בו˙ ‡ח„

ו‚בו ‰‰ממעל˙ ˙‰ור.‰

„י˘ר‡ל ˜„מו ל˙ור) ‰ו˙‰ור‰ ‰י‡ ב˘ביל

לומר לך – ˘˘לימו˙ ‰ו˙כלי˙˘ ‰ל

ועו„ „סבר‡ ‰י‡ ˘ל‡ ל‚זור‡‰„ ,
מˆינו ‚בי לולב‡„ ,ף במי ˘˘כח וכבר

˘מח˙ ˙ור‰

ˆ‰

פירו˘„‚„ ,ר ‡‰יסור כ‡ן ל˙˜וע
‰ו‡ מ„ין עוב„ין „חול ,ובז ‰ל‡ עס˜ו
כלל ב‰סו‚י‡ „ר"˘ ‰ם ,לב‡ר ‚„ר „ין

וכמו ˘‡‰ריכו ‰פוס˜ים )מ‚"‡ ומחˆ˘"‰

‡‰יסור „˘ופר ב˘ב˙ ,וז‰ ‰י' פ˘וט

‡ו"ח סי' ˙˜פח(‰„ ,כ‡ טעם ‡‰יסור ‰ו‡ ב'

ל˘"ס ˘טעם ‡‰יסור ‰ו‡ מ„ין עוב„ין

˘בו˙ים יח„.

„חול לב„.

„˙ (46ב‡"ר ˘ם .וב‰מ˘ך „‰ברים :מ˘ל למלך
ב"ו ˘י˘ לו בנים ועב„ים ‰רב ‰ב˙וך בי˙ו וי˘
לו למלך עב„ ז˜ן ביני‰ם ˘‰ו‡ מלמ„ ‡˙ בניו
„רכים נ‡ים  . .ו‡ו‰ב ‡˙ ‰עב„ ‰ז˜ן ‡ . .למל‡
עב„ ז˜ן ז‰˘ ‰ו‡ מלמ„ ‡˙ בני „רכים נ‡ים כו'
מ ‰י‰י' עלי‰ן ,כך „ברי ˙ור ‰כו'" .ו‰יינו ˘‰עי˜ר
‰ם י˘ר‡ל – בנים ,ומעל˙ ˙‰ור‰ ‰י‡ ˘על י„‰
מ˙‚לי˙ מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ,ב„ו‚מ˙ "‰עב„ ז˜ן"
˘עי"ז ˘מחנך ‡˙ בן ‰מלך ,מ˙‚לי˙ מעל˙ו ˘ל בן
‰מלך .ור‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡.‰
 (47מ˘‡"כ בטעם „ '‡‰ר˘"י – "כל י˘ר‡ל
מומרים ו‡˙ננ ‰ל‰ם" – מו„‚˘˙ מעל˙ ˙‰ור ‰על
י˘ר‡ל˘ ,מעל˙ י˘ר‡ל ‰י‡ בז‰˘ ‰ם מ˜יימים
וממל‡ים ˆיוויי ˙‰ור ,‰ולכן ,ב‰יו˙ם "מומרים"
‡ין ל˙˙ ל‰ם ‡˙ ˙‰ור‡ .‰ך ר‡‰ ‰ער‰ ‰ב‡.‰

 (48ל‰עיר מ˘מו"ר )פמ"ז ,ט( "כל ˙‰ור˘ ‰נ˙˙
לי ‰י‡ וי„בר ‡ '‰ל מ˘„ ‰בר ‡ל בנ"י ˆו ‡˙ בנ"י
‡מור ‡ל בנ"י ‡ם ‰ם כלים מ‡ ‰ני עו˘ ‰ב˙ור˙ך".
ועפ"ז יומ˙˜ ז˙‰˘ ‰ור‰ ‰י‡ „ו‚מ˙ ˘טר כ˙וב‰
)כנ"ל(˘ ,ענינו ‰ו‡ ר‡י' על ני˘ו‡י ‡‰י˘ ו‰˘‡‰
)ו‡ם ‰ם בטלים‡ ,ין ˆורך בו ו˜ורעים ‡ו˙ו(.
ומ˙ור"‚ ıכ ז˘˘ ‰בר מ˘‰ ˙‡ ‰לוחו˙ ‚ם
ל‰טעם ˘נ˘‡ ˜"ו מפסח כו' י˘ר‡ל מומרים ו‡˙ננ‰
ל‰ם – כי ‡ם ‡ין י˘ר‡ל יכולים ל˜בל ˙‰ור˘ ,‰וב
בטל ‰ח˘יבו˙ ˙‰ור ‰עˆמ ,‰כבפנים ]ועפ"ז‚ ,ם
בטעם ז ‰מו„‚˘˙ מעל˙ י˘ר‡ל על ˙‰ור.[‰
 (49פינחס כט ,לו.
 (50ר˘"י ע"‰פ.
 (51סוכ ‰נ ,‰ב .ור‡ ‰פר˘"י פינחס ˘ם ,ל-‰לו.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ˆ„
ו˙מו‡ :‰ף ˘על-פי ‰בי‡ור „לעיל

ו‰ם ‰מ˜יימים ‡ו˙ם – 43ועל-כרחך ˆריך

יוˆ‡˘ ,סיום ˙‰ור‰ ‰ו‡ ב„בר טוב –

44

לומר ˘י˘ר‡ל ˜„מו ]וכמפור˘ במ„ר˘

˘בחו ˘ל מ˘ ‰ב‚ו„ל ‡‰ב˙ו ומסיר˙

"מח˘ב˙ן ˘ל י˘ר‡ל ˜„מ ‰לכל „בר . .

נפ˘ו עבור י˘ר‡ל ,ו‡ף מ˘ום ‚ו„ל

‡ילולי  . .י˘ר‡ל ע˙י„ין ל˜בל ‡˙ ˙‰ור‰

מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל י˘ בז‚˘ – ‰ם כ˘‰ם

ל‡ ‰י ‰כו˙ב ב˙ורˆ ‰ו ‡˙ בני י˘ר‡ל

במˆב ירו„ ביו˙ר‰ ,נ ‰כ„י ל‚‰ן עלי‰ם

„בר ‡ל בני י˘ר‡ל"[ .וכיון ˘כן ,מ‰ו

ולˆ‰ילם מעונ˘ כו' כ„‡י ‡פילו ל˘בור

‰ספ˜ "‡יז ‰מ‰ם ˜ו„ם" ,ע„ ˘ˆריכים

‡˙ ‰לוחו˙;

ל‡לי‰ו לח„˘ "‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו"?

מכל מ˜ום ,בנו‚ע ל˙ור ‰עˆמ– ‰
‰ל‡ ז‰ו ‰יפך ˘‰בח‰„ ,רי ˘ביר˙
‰לוחו˙ ז‰ו "ביטול˘ ‰ל ˙ור 39"‰ו‰יפך
כבו„!40‰

ח.

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

‡י˙‡ ב˙נ‡ „בי ‡לי‰ו רב˘" :41‰ני
„ברים י˘ בעולם ˙ . .ור ‰וי˘ר‡ל‡ ,בל
‡יני יו„ע ‡יז ‰מ‰ם ˜ו„ם‡ ,42מר˙י לו:

‡ל‡‰ ,בי‡ור בז :‰לול‡ ‰חי„ו˘
„‡לי‰ו )"‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו"(,
‡פ˘ר ‰י ‰לומר ˘˜„ימ˙ י˘ר‡ל ל˙ור‰
‰י‡ )ר˜( ˜„ימ ‰בזמן‡ ,בל ע„יין ‡פ˘ר
לומר – ˘במעל ‰וח˘יבו˙ – ˙‰ור‰ ‰י‡

˜„מ‡ . . ‰בל ‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו".
ולכ‡ור ‰י˘ לעיין ב„ברי ˙„ב‡"ר
‡לו – ‰ל‡ כל עניין ˙‰ור ‰ל‡ י˙כן בל‡
י˘ר‡ל˘ ,ל‰ם נ‡מרו כל ˆיוויי ˙‰ור‰

 (39ל' חז"ל )מנחו˙ ˆט ,רי˘ ע"ב .ו˘"נ( בנו‚ע
ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ .ו‡ף ˘ממ˘יך ˘ם "˘ביטול. ‰
 .ז‰ו יסו„‰ – "‰רי ז ‰ר˜ מˆ„ ˙‰וˆ‡˘„ ‰ביר˙
‰לוחו˙ )כל˘ון ר˘"י ˘ם "כיון „נ˙כוין לטוב,("‰
‡בל עˆם ‰ענין „˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰ו‡ "ביטול˘ ‰ל
˙ור."‰
 (40ו‡ף ˘לכ‡ור ‰י˘ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ כבו„
˙‰ור˘ ,‰ל‡ ני˙נ ‰למומרים – "‰ז ר˜ ב‰ע„ר
נ˙ינ˙ם לי˘ר‡ל‡ ,בל ל‡ ב˘ביר˙ם.
 (41פי"„.
 (42ול‰עיר מפר˘"י בר‡˘י˙ )‡˙˘ (‡ ,ור‰
וי˘ר‡ל נ˜' "ר‡˘י˙".

ראש השנה
ור˜ ˘‰ו˜˘ ‰ל‚‰מ' מ"ט ‡מרו

ו‰ו‡ ‡ריכו˙ „ברי רבינו ‰ז˜ן ,לפר˘

ל‡יסור ז‡ ‰ף במ˜ום מˆו ‡‰ ,‰מˆינו

„ברי "˘‰ס„ ,כל כוונ˙ ‚‰מר‡ כ‡ן ‡ינ‰

בר„יי˙ ‰פ˙ ˘נ‡סר ‰מטעמ‡ „עוב„ין

ל„‚‰יר מ‰ו˙ ‡‰יסור )˘‰ו‡ ו„‡י מ„ין

)כמו ˘ˆיין רבינו ‰ז˜ן ˘ם ב˘ו‚"‰

"עוב„ין „חול"(‡ ,ל‡ ר˜ ל‰סיר ˜ו˘י‡

לפר˘"י ב˘ב˙ ‚ ,ב .ולפי' ‰רי"ף ו‰ר"ן ˘ם.

‰מ˙עורר˙ ‡חר ˘י„עינן ˘‡‰יסור ‰ו‡

וכ" ‰מ˘מעו˙ ‚‰מר‡ „ל‰לן .ובב"י סי' רנ„(,

מ‚„ר "עוב„ין „חול" לב„ .ובל˘ונו ‰ז‰ב

ו‡עפ"כ „חו‰ו במ˜ום מˆו„ ,‰מי ˘˘כח

– "‡ע"פ ˘˜˙‰יע ‰ב˘ופר ‡ינ ‰מל‡כ‰

פ˙ ב˙נור ו˜„˘ ‰יום מו˙ר לˆ‰יל מזון

ו‡ינ‡ ‰סור ‰ב˘ב˙ ויו"ט ‡ל‡ מ„ברי

„חול

‚' סעו„ו˙ ˘‰ו‡ מˆו .‰ומ‡י ˘נ‡ ‰כ‡.
ועו„ ועי˜ר‰ ,ו˜˘ ‰ל"˘‰ס מ‡‰
„בר"˘ ‰חל בחול ו„‡י ל‡ ‡מרו ‡‰יסור,
וז ‰כיון ˘ו„‡י ל‡ ביטלו חכמים מ"ע מן
˙‰ור) ‰כ„לעיל( ,וכמו ˘‡‰ריך ‰ט"ז

עי˜ר ,ו˜ו„מ˙ לי˘ר‡ל ;45וז‰ו ‰חי„ו˘

)‡ו"ח ˘ם( „‡ף ˘חכמים ‚זרו „ברים נ‚„

„"‡ני ‡ומר י˘ר‡ל ˜„מו"„˜ :ימ˙

˙‰ור ,‰מ"מ במ˜ום ˘נ‡מר בפירו˘

י˘ר‡ל ל˙ור‰ ‰י‡ ‚ם )ובעי˜ר( ˜„ימ‰

ב˙ור ‰ל˙‰יר ל‡ ‚זרו ,ו‡"כ ו„‡י „בר"‰

במעל„ ,‰מעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ˜ו„מ˙

ל‡ ביטלו מˆו‰ ‰מפור˘˙ ב˙ור .‰ולז‰
˜˘ ‰מ‡י טעמ‡ נ˙עורר ‡‰יסור מח„˘

בני„ ,רכן ˘ל בני ‡„ם ‡ומרים ˙‰ור‰

בר"˘ ‰חל ב˘ב˙ )‰יינו ‡ו˙ו ‡‰יסור,
 (43כ‰‰מ˘ך ב˙„ב‡"ר )כ‚‰ירס‡ ˘‰וב‡‰
ב‰ער‰ ‰ב‡‡˘ – (‰ינו מובן מעי˜ר‡ מ˜ ‰ס"„?!
 (44ב"ר פ"‡) „ ,ור‡ ‰במ„ב"ר פי"‡ ,י„˘ .מו"ר
„ל˜מן ‰ער – .(48 ‰ול‰עיר ˘בכמ ‰מ˜ומו˙ )ספר
‰מ‡מרים  ˙"˘'‰ע'  .61וע„"ז ספר ‰מ‡מרים
˙רנ"ט ע' י‚‰ .מ˘ך 'ב˘ע„˜‰˘ ‰ימו – ˙ער"ב'
ח"‚ ס"ע ‡'רנ‡ .ועו„( ‰וב‡ ב˘ם ˙„ב‡"ר "ו‡יני
יו„ע כו' כ˘‰ו‡ ‡ומר ˆו ‡˙ בנ"י „בר ‡ל בנ"י
‡ומר ‡ני י˘ר‡ל ˜„מו"‡ – .בל ב˙„ב‡"ר ˘לפנינו
‰וב‡‰ ‰ר‡י' מ‰כ˙וב )ירמי' ב˜" (‚ ,ו„˘ י˘ר‡ל
ל '‰ר‡˘י˙ ˙בו‡˙] "‰וי˘ ל‰סביר ‰ר‡י ‰ע"פ
‰מבו‡ר ב‡ור ˙‰ור˙ ‰בו‡ )ע' ˙˙רל„( „ז‰
˘"י˘ר‡ל ˜„מו ˘נ‡מר ˜„˘ י˘ר‡ל ל '‰ר‡˘י˙
˙בו‡˙‰" – "‰ו"ע ‰ביכורים ˘˜ו„מים ל˙רומ,"‰
ענין ˙‰ור˙" ,‰ור ‰מ'˙‰ ,ור˙‡„ ‰יי‰בי˙
ב‡רבעים יום" )‡בל ר‡ ‰פר˘"י ירמי' ˘ם "˜„˘
י˘ר‡ל ,כ˙רומ.[("‰
 (45ומעל˙ם ˘ל י˘ר‡ל ‰י‡ ˘ר˜ ‰ם ביכול˙ם
ל˜יים ‡˙ ˆיוויי ˙‰ור .‰ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ˘מו˙ נ‚,
„ ו‡ילך .ל˜וטי ˙ור‡ ‰חרי כו ,ב .ובכ"מ.

כ‚

מ‚„ר "עוב„ין „חול" לב„( ‡‰ ,לענין
עוב„ין „חול ליכ‡ ˘ום חילו˜ בין ˘ב˙
ליו"ט.

סופרים מ˘ום עוב„ין „חול ,ולמ‡ ‰ין
„וחין ‡יסור ˜ל כז ‰מפני מ"ע ˘ל ˙ור‰
כמו ˘„וחין ‡ו˙ו בכל יו"ט ˘ל ר",‰
‰ו‡יל ו‡ין בו ˘בו˙ ‚מור" .וממ˘יך
רבינו ‰ז˜ן ומבי‡ על ˜ו˘י‡ זו ‚‰זיר‰
„רב") ‰לפי ˘‰כל חייבים כו' ו‡ין ‰כל
ב˜י‡ים כו' ‚זיר˘ ‰מ‡ יטלנו בי„יו וילך
‡ˆל ‰ב˜י כו'"( ,ר"ל˘ ,ל˙ר˜ ıו˘י‡ זו
‰בי‡ "˘‰ס ‚זיר„ ‰רב‚˘ ,‰זיר ‰וח˘˘
ז ‰מחז˜ ‡˙ "עוב„ין „חול" ˘ל‡ י„ח.‰
ו‡"כ ‡˙י ˘פיר ‡ריכו˙ ל˘ון ‰רמב"ם,
„‡ף ‰ו‡ נ˙כוין לכך˘ ,פ˙ח בר‡˘י˙
ב‰טעם „עוב„ין „חול כיון ˘ז‰ו ‚„ר
‡‰יסור כ‡ן )ו„ל‡ כ˘יט˙ ‰פוס˜ים ‰נ"ל
˘עי˜ר ‰טעם „‡‰יסור עˆמו ‰ו‡ מ‚זיר‰

ור˜ ל˙ר˜ ıו˘י‡ זו ‰בי‡ "˘‰ס

„רב ,(‰ור˜ ˘‰ו˜˘ ‰לו מ"ט נ˙עורר כ‡ן

‚זיר„ ‰רב„ ,‰לכך ˘‡ני ˘ב˙ מכל ר"‰

‡יסור „עוב„ין „חול ,וז‰ו ‰מ˘ך „ברי

ונ˙עורר כ‡ן ‡‰יסור „עוב„ין „חול ,ו˘וב

‰רמב"ם˘ ,על ענין ז‰ ‰ו‡ ‰סבר "˘‰ס,

נ‡סר˜˙‰ ‰יע ‰ל‚מרי מ„ין עוב„ין „חול

„כיון ˘ב˘ב˙ ‡יכ‡ ‚זיר„ ‰רב‰ ,‰נ‰

לב„ )ול‡ ע˜רו „בר ‰מפור˘ ב˙ור ,‰כיון

לז ‰נ˙חז˜ כ‡ן ‡‰יסור „עוב„ין „חול

˘ל‡ ביטלו ‰מˆו ‰ל‚מרי כל ˘נ.(‰

עˆמו ונ˙עורר ל‡סור ˜˙‰יע.‰

כ„

˘מח˙ ˙ור‰

פנינים

"˘נ˘‡ו לבו

ˆ‚
ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙" –

)על „רך ‰ל˘ון ‚בי נ„ב˙ ‰מ˘כן "כל

„לכ‡ור‰ (‡) ‰ו ‰לי ‰לומר ב‡ופן ˜ˆר

‡י˘ ‡˘ר נ˘‡ו לבו"  ,ועו„ ([ ול‡

"˘˘בר ‡˙ ‰לוחו˙"; )ב( עכ"פ ‰ו‰

"˘על ‰ב„ע˙ו" – כי ר‚˘ ‡‰ב˙ לבו
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לי ‰לנ˜וט "על ‰ב„ע˙ו" – כ‰מ˘ך

לי˘ר‡ל ‰ו‡ ‰ו‡ ˘‰בי‡ו ל˘בור ‡˙

ל˘ון ר˘"י עˆמו "ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב"‰

‰לוחו˙.

ל„ע˙ו" ,ומ ‰עניין נ˘י‡˙ לב ל˘ביר˙
‰לוחו˙?

˘ופר ב˘ב˙  -ל‡ ‡פ˘רי ‡ו ל‡ ˆריך?
"יום טוב ˘ל ר‡˘ ˘‰נ˘ ‰חל ל‰יו˙ ב˘ב˙ ,במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין ‡בל ל‡ במ„ינ.1"‰
ו‰ו‡ מפני ‚זיר˙ חכמים – ˘מ‡ ילך „‰‰יוט ‡ˆל ‰ב˜י ˘ילמ„נו ל˙˜וע ,ויחלל ‡˙
˘‰ב˙ ב‰עבר˙ „' ‡מו˙ בר˘ו˙ ‰רבים.

מ˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י‡ – ‚ו„ל ‡‰ב˙

‰וז˜˜ מ˘ ‰לעניין ˘ל ‰רמ ‰ו‚‰ב‰‰

י˘ר‡ל ˘לו ,מ˙ורˆים „יו˜ים ‡לו:

)"נ˘‡ו"( בר‚˘ ‰לב‰„ :רי כבו„ו ויר‡˙ו

‡( מ˘ ‰בחר ‰כ˙וב לרמז ‡˙ מע˘‰
˘ביר˙ ‰לוחו˙ בכך ˘‰י˙" ‰לעיני

ומבו‡ר ב„רו˘י ‰חסי„ו˙ ,כי מ˘ ‰ע˜רו חכמים ‡˙ מˆו˙ ˜˙‰יע ‰כ˘חל ב˘ב˙‡ ,ף
˘˜˘‡" – ‰יך‰ 2י ‰כוח בי„ חכמים לע˜ור" מˆו ‰מן ˙‰ור‰ – ?3‰יינו מפני ˘‰פעול‰
‰רוחני˙ ‰נע˘י˙ ע"י ˙˜יע˙ ˘ופר 4נפעל˙ כבר בל‡ו ‰כי ע"י ˘‰ב˙ .וממיל‡ – ‡ין

˘לו‰„ .רי בכך ˘‰י˙˘ ‰ביר˙ ‰לוחו˙

ˆריך ל˙˜יע˙ ˘‰ופר ,ולכן ע˜רו ‰חכמים.

"לעיני כל י˘ר‡ל" ‰י ‰מ˘ום ‰יפך כבו„

וי˘ לב‡ר:
כיון ˘‰זמן וס„ר ‰זמנים‰ ,ו‡ ברי‡˘ ‰בר‡ ˜‰ב" ,‰ובר‡ו ב‡ופן ˘ר‡˘ ˘‰נ‰
יחול ב˘ב˙ – ‰רי ‡ם ‡כן בר‡˘˘‰-נ˘ ‰חל ב˘ב˙ י˘נו חיוב ל˙˜וע ב˘ופר ,ומˆ„
‰ח˘˘ „"˘מ‡ יעבירנו בר˘ו˙ ‰רבים" ע˜רו‰ו חכמים – י‰י ‰נמˆ‡ ˘מ˙חיל ‰בר‡
˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם ב‡ופן כז˘ ,‰ל‡ י‰י‡ ‰פ˘רי ל˜יים ‡˙ ‰מˆו.‰
וז ‰ל‡ י˙כן – „‰ל‡ כל מטר˙ ברי‡˙ ו˜יום ‰עולם ‰י‡ "ב˘ביל י˘ר‡ל וב˘ביל
˙‰ור – 6"‰ו‡י ‡פ˘ר ˘˙‰י ‰מˆי‡ו˙ ‰ברי‡ ‰מנו‚„˙ למטר˙ ,‰ו˙מנע ‡‰פ˘רו˙
ל˜יים מˆו ‰ממˆוו˙ ˙‰ור) ‰ב‡ם ר˜ ירˆ„‡‰ ‰ם ל˜יימ!(‰
וכיון ˘כןˆ ,ריך לומר – ˘ח˘˘ חכמים „"˘מ‡ יעבירנו" ‡ינו ב‡ לע˜ור ‡˙ מˆו˙
 (12ר‡˘ ˘‰נ ‰כט ,ב.

˙‰ור ‰ביו˙ר וביו˙ר ,ו‡עפ"כ ,מסירו˙

‡˙ ˙‰ור‰ ‰יו ‚„ולים מ‡„ ,ולכן ,כ„י
"ל˘בור ‰לוחו˙" ‰יˆ ‰ריך לנ˘‡
ול‚‰בי‰‡‰ ˙‡ ‰ב˘ ‰בלב ביו˙ר –
לעורר בלבו ‡‰ב˙ י˘ר‡ל ‚„ול ‰כל כך
– ע„ כ„י ˘˙כריע ‡˙ יר‡˙ וכבו„ ˙‰ור‰
˘לו ,ול˘בור ‡˙ ‰לוחו˙ כ„י לˆ‰יל ‡˙
י˘ר‡ל.37

נפ˘ו ˘ל מ˘ ‰עבור י˘ר‡ל ‚„ל ‰כל כך,
ע„ ˘‚בר‡ ‰פילו על ‰יפך כבו„ ˙‰ור‰

סיום ˙‰ור - ‰ב‰יפך
˘בח ˙‰ור ‰וכבו„?‰

ב‡ופן כז.‰
]וב„רך ‰רמז י˘ ל‰וסיף – ˘˘ביר˙ו
‡˙ ‰לוחו˙ "לעיני כל י˘ר‡ל" „ו˜‡
)ו ˙˘‚„‰עניין ז ‰בכ˙וב(‰ ,י˙ ‰בכ„י
לנטוע בלבם ˘ל כל י˘ר‡ל ,ע„ סוף
כל „‰ורו˙‰ ˙‡ ,עניין „‡‰ב˙ י˘ר‡ל
ב˙כלי˙ ˘‰לימו˙[.
ב( כיון ˘˘בח מ˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙

ז.

‡מנם ע„יין ˆריך בי‡ור:

על-פי ‰כלל

38

„"‰כל ‰ולך ‡חר

‰ח˙ום" מס˙בר לומר˘ ,סיום וחו˙ם
˙‰ורˆ ‰ריך ל‰יו˙ בעניין ‰מבט‡ ‡˙
מעל˙ ˙‰ור.‰

‰ו‡ ב‚ו„ל ‰ר‚˘ „‡‰ב˙ י˘ר‡ל בלבו
˘ל מ˘ ,‰ע„ כ„י למסור נפ˘ו ב˘ביל

 (35וי˜‰ל ל ,‰כ‡.

‚‰נ˙ י˘ר‡ל – לכן נ˜ט ר˘"י "˘נ˘‡ו

 (36וי˜‰ל ˘ם ,כו .לו ,ב.

 (13ל˘ון כ"˜ רבינו ‰ז˜ן ,סי„ור עם „‡"ח רמ .‚ ,וכן ‰ו‡ במ‡מרי חסי„ו˙ נוספים.

לבו ל˘בור ‰לוחו˙" ]„ל˘ון ז) ‰נ˘י‡˙

‰‰ (14כרח לפירו˘ ˜‰ו˘י‡ ב‡ופן ז – ‰ר‡ ‰במ˜ורי „‰ברים ,ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ ז עמ' ‰ 52ער.25 ‰

‰לב( מור ‰על נ„יבו˙ ‰לב לעניין טוב

 (15במ„ינ ,‰ל‡חרי חורבן בי˙ ר‡˘ון.
˙ (16ו„" ‰וחו˙ם ברכו˙ טז.‡ ,
˙ (17נחומ‡ )ב‡בער( בר‡˘י˙ פיס˜‡ ‚‰ .‰ ,וב‡ ‰בר˘"י בר‡˘י˙ ‡.‡ ,

˘בל˘ון "נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙"

‡מנם ,על-פי ‰מבו‡ר לעיל„ ,מעל˙

כל י˘ר‡ל" „ו˜‡ – ‰יינו מפני ˘בז‰

‰ו‡"˘ ,י˘ 5כוח בי„ חכמים לע˜ור „בר מן ˙‰ור?"‰

וי˘ ל‰וסיף )ב„רך ‰רמז עכ"פ( –
מרמז ר˘"י˘ ,בכ„י "ל˘בור ‰לוחו˙"

מו„‚˘˙ מעל˙ מ˘‚ – ‰ו„ל ‡‰ב˙ י˘ר‡ל

ולכ‡ורˆ ‰ריך בי‡ור בעי˜ר ˜ו˘יי˙ם )"‡יך ‰י ‰כוח בי„ חכמים לע˜ור"(‰ :ל‡ כלל

35

36

 (34ולי˙‡ בספרי ע"‰פ.

 (37ר‡‚ ‰ם ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"‡ )ע' 175
ו‡ילך( בטעם ˙פל˙ מ˘ ‰על עו˘י ‰ע‚ל ב‡ופן
˘ל "ו‡ם ‡ין מחני נ‡ מספרך ‚ו'" – כי ˙‰מסרו˙ו
˘ל מ˘ ‰לי˘ר‡ל ‰י‡ ‚„ול ‰יו˙ר מ˘˜˙‰רו˙ו עם
˙‰ור.‰
 (38ברכו˙ יב.‡ ,

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ˆב
מי„י ˜‰ב" ‰בכבו„ו ובעˆמו – 28נוסף על
‰חביבו˙ ˘לו ל„ברי ˙ור ‰בכלל.29

˘נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל!
וז‰ו ˘ל‡חרי ˘מונ˙‰ ‰ור ‰כמ‰

ו‡עפ"כ ,כ‡˘ר ר‡ ‰מ˘ ‰רבינו,

וכמ ‰מעלו˙ ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙ ˘ל מ˘‰

‰רוע‰ ‰נ‡מן ו‡ו‰בם ˘ל י˘ר‡ל˘ ,י˘

רבינו ,מסיימ˙ ‰י‡ במעל„‚‰ ‰ול ‰ביו˙ר

מ˜ום לח˘˘ ˘מˆי‡ו˙ ‰לוחו˙ )˘‰ם

– "לעיני כל י˘ר‡ל"˘" ,נ˘‡ו לבו ל˘בור

ב„ו‚מ˙ '‰כ˙וב ('‰יכול ‰לפ‚וע בי˘ר‡ל

‰לוחו˙" – ˘כן ,ר˜ ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ב‡

ח"ו ,ל‡ ‰יסס כלל וכלל ‡ף לר‚ע )ו‡ף

לי„י ביטוי ‚ו„ל מסיר˙ נפ˘ו ˘ל מ˘‰

ל‡ ˘‡ל ‡˙ ˜‰ב" ,(‰ו˙יכף ומי„ ˘בר

רבינו עבור י˘ר‡ל˘ ,ב˘ביל ל‚‰ן עלי‰ם

‡˙ ‰לוחו˙ כ„י לˆ‰ילם מעונ˘.

˘בר ‡˙ ‰לוחו˙.

בלב„ ,ו‡ף ‰ם – ‰יו במˆב ירו„ ביו˙ר,
˘נכ˘לו בחט‡ ‰ע‚ל ,30ו‡עפ"כ ,בכ„י
ל‚‰ן עלי‰ם ל‡ ‰יסס מ˘ ‰רבינו ל˘בור
‡˙ ‰לוחו˙!
וזו‰י מעל˙ו ‰נפל‡˘ ‰ל מ˘ ‰רבינו,
מנ‰י‚ י˘ר‡ל ,רועם ‰נ‡מן ˘ל י˘ר‡ל –
„ל‡ זו בלב„ ˘מˆינו בו ˘'‰פ˜יר' ‡˙
כל מˆי‡ו˙ו ,ו‡מר "ו‡ם ‡ין מחני נ‡
מספרך"" ,מכל ˙‰ור ‰כול ,31"‰בכ„י
ל‚‰ן על כלל י˘ר‡ל – ‡ל‡ עו„ ז‡˙,
˘˘בר ‡˙ ‰לוחו˙ ˘˜יבל מ‡˙ ˜‰ב"‰
בכבו„ו ובעˆמו ,בכ„י ל‚‰ן על ‡ל‰

 (29וע„ ˘˙‰ור ‰נ˜ר‡˙ על ˘מו ,וכמ"˘ )מל‡כי
‚ ,כב( זכרו ˙ור˙ מ˘ ‰עב„י .וב˘מו"ר )פ"ל(„ ,
ועו„ – ˘ז‰ו לפי ˘מסר נפ˘ו עלי.‰
˘ (30ר˜ מספר ˜טן נכ˘לו בפועל – ר‡‡˘˙ ‰
לב ,ל .‰ור‡ ‰ר˘"י ˘ם ,כ )ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙
חט"ז ע'  409ו‡ילך( .וˆע"˜ מל' ר˘"י ‰נ"ל "כל
י˘ר‡ל מומרים" .ו‡ולי כי ‡ז ע„יין ל‡ י„ע מ˘‰
מי חט‡ בפועל.
 ‡˘˙ (31לב ,לב ובפר˘"י ˘ם .ור‡ ‰ברכו˙ לב,
‡ .ועו„.

˜˙‰יע ‰ב˘ופר ב˘ב˙.
◇ ◇ ◇

"ל‡ ‡„"ו ר‡˘" ‰ -רי ר"‰ ‰ר‡˘ון ‰י ‰ביום ˘י˘י?
בנו‚ע ל˜ביעו˙ ימי ר‡˘ ˘‰נ ,‰י„וע ‰כלל" 7ל‡ ‡„"ו ר‡˘" )– לעולם ‡ין ר‡˘
˘‰נ‰ ‰ר‡˘ון )יום ברו‡ ‡„ם ‰ר‡˘ון( ‰י ‰ביום ˘‰י˘י!?8

"נ˘‡ו ליבו ל˘בור ‡˙
‰לוחו˙ לעיני‰ם"
ו.

על-פי בי‡ור ז ,‰י˙ב‡רו ‡ל נכון

„יו˜י ל˘ון ר˘"י כ‡ן„‰ ,ור˘ים לכ‡ור‰
בי‡ור:

ויובן ב„˜‰ים בי‡ור ‰סיב ‰לכך ˘"ל‡ ‡„"ו ר‡˘":
„‰נ‰ ,‰רמב"ם בב‡רו עניין ז") ‰לפיכך ע˘ו יום ˜ביע ‰ויום „חי ‰כ„י לפ‚וע ביום
˜‰יבו‡‰ ıמי˙י" ,(9ל‡ בי‡ר טעמו – מ„וע ˜בעו ‡˙ 'ימי „‰חי '‰לימים ‡לו „ו˜‡?10
וי˘ לב‡ר – ˘‰טעם ‡‰מי˙י בז‰ ‰ו‡ על-פי ˜בל ,‰כ„ל˜מן; ו‰רמב"ם ,עם ‰יו˙ו
מ˜ובל ‚„ול )כי„וע ב˘ם ‰בע˘"ט( ,ל‡ בי‡ר ‰טעם מפני ˘נז‰ר מל‚לו˙ „ברי ˜בל‰

11

‡פילו ברמז.

‡( ר˘"י מ„יי˜ לומר "ל˘בור ‡˙

12

ו‡˘ברם

˜˘י‡"( ,ו‰ו‡ יום ˜בל˙ עול ‰מלך – ˘‰ם „ברים ˘‰ייכים ל‡ופן ‰‰נ„ ‰‚‰מי„˙

‰לוחו˙

לעיני‰ם

˘נ‡מר

לעיניכם" ,ובפ˘טו˙ – ‰יינו מפני ˘בפרט
ז‰ ‰ו‡ ‰רמז בל˘ון ‰כ˙וב "לעיני כל
י˘ר‡ל"; ‡מנם ‚ ‡‰ופ‡ טעמ‡ בעי –
מ„וע ב‡ ‰כ˙וב לרמז ‡˙ ‰עניין „˘ביר˙
‰לוחו˙ ב‡ופן ˘ביר˙ם „ו˜‡" ,לעיני
כל י˘ר‡ל" – ˘לכ‡ור‡ ‰ינו ‡ל‡ עניין

 (28וכפר˘"י כ‡ן "לכל ‰י„ ‰חז˜˜˘ – ‰יבל ‡˙
˙‰ור ‰בלוחו˙ בי„יו".

˜˙‰יע‡ ;‰ל‡ ,מכך ˘ח˘˘ו חכמים ל"˘מ‡ יעבירנו" ,מוכח ˘‡ין ז˜ו˜ים לפעול˙

˘‰נ ‰חל בימים ר‡˘ון ,רביעי ו˘י˘י( .ולכ‡ור ‰י˘ כ‡ן מיל˙‡ „˙מי‰ :‡‰ל‡ ר‡˘

ועו„ ז‡˙ – ˘˘ביר˙ו ‡˙ ‰לוחו˙
‰י˙ ‰עבור ˆ‰ל˙ חל˜ ˜טן מעם י˘ר‡ל

ר‡˘ ˘‰נ‰

כ‰

ˆ„„י – 32ול‡ במע˘˘‰ ‰ביר‚ ‰ופי?33‰
ב( מ‰ו „‰יו˜ בל˘ונו ˘ל ר˘"י

„‰נ ,‰ר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ו‡ יום „‰ין ומ˘פט )ובפרט יום ‡' „ר‡˘ ˘‰נ‰˘ ,‰ו‡ "„ינ‡

‚'‰בור ;'‰לכן˜ ,בעו ˘ל‡ יחול ר‡˘˘‰-נ ‰בימי ‡„"ו „ו˜‡ – מ‡חר ו‰ם ˘ייכים
למי„‰‰ ‰פכי˙ ,מי„˙ '‰חס„' :יום ר‡˘ון – ‰ו‡ כנ‚„ מי„˙ ‰חס„‰ ,ספיר‰ ‰ר‡˘ונ;‰
יום רביעי – כנ‚„ מי„˙ ‰נˆח )‰ספיר‰ ‰רביעי˙(‰˘ ,י‡ 'ענף' למי„˙ ‰חס„ .ויום ˘י˘י
– ‰רי נ‡מר בו )בברי‡ (‰פעמיים "טוב"˘ ,ז ‰מור ‰על חס„ים.
על-פי ז ‰י˙ב‡ר ,מ„וע ר‡˘˘‰-נ‰ ‰ר‡˘ון ,יכול ‰י ‰ל‰יו˙ ביום ˘‰י˘י:
כי מ˘ ‰ר‡˘˘‰-נ ‰עכ˘יו ˘ייך למי„˙ ‚'‰בור‰ ,'‰ו‡ מ˘ום ˘˜בע ˜‰ב"‰˘ ‰מ˘כ˙
‰חיו˙ ו˘‰‰פע ‰עבור ˘‰נ‰ ‰ח„˘‰˙ ,‰י˙ ‰לוי ‰בעבו„˙ „‡‰ם )˘ז‰ו ˙וכן עניין
 (21רמב"ם ‰ל' ˜י„ו˘ ‰חו„˘ רפ"ז .טו˘ו"ע ‡ו"ח ס˙כ"ח.

 (32ול‰עיר מ˘"ך ע ˙"‰כ‡ן˘ ,פיר˘ כל ‰כ˙וב
על ˘ביר˙ ‰לוחו˙.
 (33ובפרט‡˘ ,ינו עניין מיוח„ ל˘ביר˙ ‰לוחו˙
„ו˜‡‰˘ ,רי כמ ‰מ‰ענינים ‰מנויים ב‰כ˙ובים
כ‡ן נע˘ו "לעיני כל י˘ר‡ל" ,כנ"ל ‰ער4 ‰
מ‰מפר˘ים.

 (22ו‡ף ˘‰כלל "ל‡ ‡„"ו ר‡˘" ˘ייך ל˜ביעו˙ ˘ע"פ ‰ח˘בון ,מ˘‡"כ בזמן ˘‰יו מ˜„˘ים ע"פ ‰ר‡י‰
– ‰נ ‰ל„ע˙ ‰רס"‚ )‰וב‡ ביסו„ עולם ˘ער „ פ"ו( ‚ם בזמן ˘מ˜„˘ים ע"פ ‰ר‡י ,‰עי˜ר ˜‰ביעו˙ מן
˙‰ור‰ ‰י‡ ע"פ ‰ח˘בון.
˘ (23ם "‰ז.
 (24וכפי ˘˘‰י‚ עליו ‰ר‡ב"„.
 (25ר‡ ‰ספר ˘‰יחו˙ ˜י ˙"˘'‰ ıעמ'  41וב‰ער˘ ‰ם )ו˘"נ(.
 (26פע"ח ˘ער ר" ‰פ"‡-ב.

שיחות קודש
‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

כו

˘מח˙ ˙ור‰

ˆ‡

„‰ין ומ˘פט ,ו˜בל˙ עול ‰מלך בר‡˘ ˘‰נ ;(‰מ˘‡"כ בר‡˘ ˘‰נ‰ ‰ר‡˘ון˙ ,חיל˙

ו˘‰ו˘בין ז ‰מ˘‡ ,‰רוס˙ו ˘ל ˜‰ב"‰

טעם ו‰סבר ‰מ‰ ‰י˙ ‰סיב˙ו ˘ל מ˘‰

ברי‡˙ ‰עולם – ‰רי כללו˙ ‰ברי‡ ‰ו‰‰מ˘כ‡ ‰ז ל‡ ‰י˙˙ ‰לוי ‰בעבו„˙ „‡‰ם

‡לו י˘ר‡ל" .כלומר ,כוונ˙ מ˘ ‰ב˘ביר˙

ל˘בור ‡˙ ‰לוחו˙

– ב„ו‚מ˙ ˜ריע˙

)˘ע„יין ל‡ ‰י ‰בעולם(‡ ,ל‡ ‰יי˙ ‰ר˜ מˆ„ חס„ו ˘ל ˜‰ב"" ,‰כי חפ ıחס„ ‰ו‡" )–

‰לוחו˙ ‰י˙ ‰ל‚‰ן על י˘ר‡ל ולˆ‰ילם

‰כ˙וב ‰על-י„י ˘‰ו˘בין .

„רˆונו 'ל˘‰פיע' ולברו‡ ‡˙ ‰עולם ‰י ‰ר˜ מˆ„ חס„ו וטובו ,ול‡ מˆ„ סיב – ‰עבו„˙

מעונ˘ כו' )ב„ו‚מ˙ ˜ריע˙ ‰כ˙וב ‰על-

„‡‰ם( .ומכיון ˘˘ייך ‰ו‡ למי„˙ '‰חס„' ,לכן ‰י˙˜ ‰ביעו˙ו ביום ˘‰י˘י – ˘‰ייך

י„י ˘‰ו˘בין(.

לחס„ים.
◇ ◇ ◇

‡בל ל‡ במ„ינ.13"‰
וי˘ לב‡ר ז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ל˜ונו:

ועל-פי ז ,‰כיון „עס˜ינן ‰כ‡ ב˘בחו

ב( במע˘˘ ‰ביר˙ ‰לוחו˙ ,על

כך נ‡מר לו ")פסל לך ˘‡ (. .ר ˘בר˙

‰פסו˜" 19וי˘לך מי„יו ‡˙ ‰לוחו˙ וי˘בר

– מובן˙˘ ,וכן

– יי˘ר כחך ˘˘בר˙"

25

– "‡מר :מ ‰פסח

˘‰בח )‡ליו מ˙כוון ר˘"י כ‡ן( מו„‚˘

˘‰ו‡ ‡ח„ מן ‰מˆוו˙ ‡מר˙ ‰ור' 21‰כל

)בעי˜ר( בטעם ˘‰ני ,בכ„י ל‚‰ן על

בן נכר ל‡ י‡כל בו'˙‰ ,ור ‰כול ‰כ‡ן וכל

י˘ר‡ל‰˘ ,ו‡ ‰טעם למע˘˘ ‰ביר˙

י˘ר‡ל מומרים ו‡˙ננ ‰ל‰ם?" – ו‰יינו,

‰לוחו˙  ,וכ„ל˜מן.

‚ו'" ,מפר˘ ר˘"י

˘נו חז"ל במ˘נ" ‰יום טוב ˘ל ר‡˘ ˘‰נ˘ ‰חל ל‰יו˙ ב˘ב˙ ,במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין

24

ומעל˙ו ˘ל מ˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙˘ ,על

20

˙למי„ חכם ˙ו˜ע "ב˘ב˙" ו"במ˜„˘"

23

26

˘טעמו „מ˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ ‰י,‰
מ˘ום ˘ל‡ ‰יו ר‡ויים י˘ר‡ל ל˜בל ‡˙
˙‰ור.‰

.‰

„‰נ ,‰מובן בפ˘טו˙ ‚ו„ל ויו˜ר

ערכם ˘ל ‰לוחו˙ ,ובפרט בעיני מ˘‰

מˆו˙ ˘ופר בר‡˘ ˘‰נ ‰עניינ‰ ‰ו‡ עבו„˙ ˘˙‰וב ‰על מע˘י כל ˘‰נ ‰כול,‰

ו‰נ ,‰מכך ˘‡ין ר˘"י מבי‡ ˘ני

רבינו‰˘ ,רי "‰לוחו˙ מע˘‡ ‰ל˜ים ‰מ‰

וכ„ברי ‰רמב"ם˜˙˘" 14יע˙ ˘ופר בר‡˘ ˘‰נ . . ‰רמז י˘ בו כלומר עורו י˘נים מ˘נ˙כם

טעמים ‡לו ב˙ור ˘ני פירו˘ים חלו˜ים,

 . .מכ˙ב ‡ל˜ים"  ,ו‰ו‡ זכ ‰ל˜בלם

ונר„מים ˜‰יˆו מ˙ר„מ˙כם וחפ˘ו במע˘יכם וחזרו ב˙˘וב‰ . . ‰ביטו לנפ˘ו˙יכם

מובן˘ ,ל˘יט˙ ר˘"י ˙רוויי‰ו ‡י˙נ‰ו

ו‰טיבו „רכיכם ומעלליכם ויעזוב כל ‡ח„ מכם „רכו ‰רע ‰ומח˘ב˙ו ‡˘ר ל‡ טוב."‰

ב ,‰ו˘˙י כוונו˙ ‰יו למ˘ ‰ב˘ביר˙

ו‰נ˘˙ ‰וב‰ ‰י‡ על מע˘י „‡‰ם בכל ˘‰נ˘ – ‰ב‡ו˙ם „ברים ˘ב‰ם נכ˘ל וחט‡

‰לוחו˙ (‡ :מפני כבו„ ˙‰ור˘ – ‰ל‡

ב‡ו˙ם „ברים ˆריכ ‰ל‰יו˙ ˘˙‰וב.‰
ועל פי ז ‰י˘ לפר˘ „ברי ‰מ˘נ:‰
‡נ˘ים ר‚ילים‰ ,עוס˜ים בעניני חולין‰ ,רי ˘˙‰וב˘ ‰ל‰ם ‰י‡ ‚ם על עניני חולין.
ועניין ז ‰נ˜ר‡ ˘ר‡˘ ˘‰נ ‰חל "בימי ‰חול"‰ ,יינו˘˙‰˘ ,וב ‰ו"‰ר‡˘ ˘‰נ˘ "‰ל
רוב ‰עם ‰י‡ על ענייני "חול" .ולכן ‚ם ˙˜יע˙ ˘ופר ‰י‡ ‡ז ‚ם "במ„ינ‰ ,"‰מרמז על
עניני עולם ‰ז ‰וחולין ˘‡ינם ˘ייכים ל"˜ו„˘" ומ˜„˘.
‡בל ˙למי„י חכמים‡˘ ,ין ל‰ם בעולמם ‡ל‡ עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆו˘ ,‰לכן ˙למי„

רˆ ‰לי˙נ ‰ל"מומרים" ,ב( בכ„י ל‚‰ן על

‡ (23בל ל‡י„ך – לול‡ טעם ‰ר‡˘ון )˘ע"פ
˙ור"‡‡ ‰פ לי˙ן ˙ור ‰לי˘ר‡ל( ‡ין מובן ‡יך
‰ו˙ר למ˘ ‰ל‡ ל˜יים ˘ליחו˙ ˜‰ב" ‰למסור
‰לוחו˙ לי˘ר‡ל )ור‡ ‰נחל˙ יע˜ב כ‡ן„ ,ז‰
˘מ˘‰ ‰י' בטוח ˘יסכים "˘‰י על י„ו ‰ו‡ מ˘ום
˘„ר˘ "˜‰ו כו'( .ועו„ י"ל .ו‡כ"מ.

לי˘ר‡ל – ‡בל ‡ין ז ‰טעם )מספי˜(

‡ (24בל ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חכ"ו ע' 248-9
ו‰ער .11 ‰ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.48 ‰

י˘ר‡ל מן ‰עונ˘ כו'.
וי˘ לומר – ˘‰טעם ‰ר‡˘ון )"כל
י˘ר‡ל מומרין ו‡˙ננ ‰ל‰ם"( ב‡ בעי˜ר
לב‡ר ‰סיב ‰ל‰ע„ר ‰נ˙ינ‰„ ‰לוחו˙
ע„יין ל˘ביר˙ ‰לוחו˙ )˘ז‰ו ‰יפך כבו„
˙‰ור ;(22‰ו‡ילו ‰טעם ˘‰ני ‰ו‡ נ˙ינ˙

חכם ‡י˜רי ˘ב˙‰ ,15רי ‡ˆלם חל ר‡˘ ˘‰נ" ‰ב˘ב˙" – כי ‡ין ל‰ם עס˜ עם עניני
"חול" .ולכן ‚ם ‡ין ˙ו˜עים במ„ינ ,‰כי ‡ין ל‰ם עס˜ כלל עם ענייני מ„ינ‡ ,‰ל‡ עם
ענייני "מ˜„˘" ו˜„ו˘ ‰בלב„.
‡מנם ,יכולים ‰ם לטעו˙ ולח˘וב˘ ,כיון ˘כן‰ ,רי ‰ם פטורים ל‚מרי ממˆו˙

 ‡˘˙ (19לב ,יט.
 (20מ˘ב˙ ויבמו˙ ˘ב‰ער˙ .10 ‰נחומ‡ ˙˘‡
˘ם.
 (21ב‡ יב ,מ‚.

 (13ר" ‰פ"„ מ"‡.
‰ (14ל' ˙˘וב ‰פ"‚ .„"‰
 (15זח"‚ כט ,ב.
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 (22כ˜ו˘יי˙ ‰מפר˘ים )בחיי ˙˘‡ לב ,טז.
פענח רז‡ ומו˘ב ז˜נים )˘ם ,יט( .ועו„ˆ .פע"נ
ע˘) ˙"‰ם ,טו( .ועו„( – מ„וע )ו‡יך( ˘בר מ˘‰
‡˙ ‰לוחו˙.

 (25ועפ"ז יומ˙˜ ז˘ ‰ר˘"י מבי‡ טעם ז„ ‰ו˜‡
על ‰פסו˜ "פסל לך"˘ ,סיומו "‡˘ר ˘בר˙ – יי˘ר
כחך ˘˘בר˙".
 (26ב‚מ' )˘ב˙ ויבמו˙ ˘ם( ‰וב‡ ‰ענין „"יי˘ר
כחך ˘˘בר˙" ב‰מ˘ך ל"˜‰ו מפסח )ור‡‚ ‰ם
פר˘"י – כ‚ירס˙ ˘‰טמ"˜ – מנחו˙ ˆט ,רי˘
ע"ב .רבינו ‚ר˘ום ˘ם .ועו„(‡ .בל בפר˘"י ע,˙"‰
פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡ ,מס˙בר לומר ˘"יי˘ר כחך" ‰ו‡
ב‚לל ˆ‰ל˙ן ˘ל י˘ר‡ל ,כבפנים .ור‡‚ ‰ם עı
יוסף ל˙נחומ‡ ע˜ב ˘ם ולע"י מנחו˙ ˘ם .מ˘כיל
ל„ו„ כ‡ן .ועו„ .ור‡‰ ‰ער˜‰ ‰ו„מ˙.
 ‡˘˙ (27לב ,טז.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ˆ
'יסכים' עימו ויבטל ‚זיר˘ ‰נ‚זר ‰על
י˘ר‡ל וכ„ומ‰

12

– ומ ‰טעם ˘„ו˜‡

ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ )˘˜‰ור ‰עם חט‡
‰ע‚ל ,עליו נ‡מר" 13וביום פ˜„י ופ˜„˙י
ו‚ו'"( יבי‡ ‰כ˙וב ‡˙ ‰עניין „"‰סכים
˜‰ב".14["‰
ועו„

–

ר‡י˘ ‰ב˘ביר˙ ‰לוחו˙ י˘נו ˘בח[.16
ולפי ז ‰י˙יי˘ב מ˘ ‰סיימ˙‰ ‰ור‰
ב"לעיני כל י˘ר‡ל"˘" ,נ˘‡ו לבו ל˘בור
‡˙ ‰לוחו˙" „ו˜‡ )וכן ר˘"י מסיים
פירו˘ו על ˙‰ור ‰ב˙יב˙ "˘˘בר˙"
„ו˜‡( – מ‡חר ו˘ביר˙ ‰לוחו˙ י˘ ב‰

„לפירו˘ם,

חסר

‰עי˜ר

ר‡˘ ˘‰נ‰

כז

˘˙‰וב ‰ו˙˜יע˙ ˘ופר ,מכיון ˘‰ם ב"מ˜„˘" – מ˜ום ˘בו ‡ין מ˜ום לענייני חולין,
לכן ‡ומרים ‚ם ל‰ם „"במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין"‚˘ ,ם עלי‰ם ל˘וב ב˙˘וב ‰על ‰חסרונו˙
בעבו„˙ ˘‰ם „"בי˙ ‰מ˜„˘".
וכ„ ‡‰רבי נחוני‡ בן ˜‰נ‰ ‰י ‰מ˙פלל ˘ל‡ י‡רע „בר ˙˜ל ‰בי„ו ב‰יו˙ו בבי˙
‰מ„ר˘ ;16וכרבי יוחנן בן זכ‡י ˘בכ‡" ‰יני יו„ע ב‡יז„ ‰רך מוליכין ‡ו˙י" 17ועו„.
◇ ◇ ◇

מעל ‰ו˘בח ‚„ול ביו˙ר למ˘ ,‰כ„ל˜מן.

מן ‰ספר :בל˘ון ‰כ˙וב )"לעיני כל
י˘ר‡ל"( נרמז ר˜ ‰מע˘˘„ ‰ביר˙

מ˘ ‰רבינו מוסר
נפ˘ו עבור י˘ר‡ל

‰לוחו˙ לעיני‰ם ,ו‡ילו ל˘בחו ˘ל מ˘‰
)‰סכמ˙ ˘‰ם על י„ו( ‡ין כ‡ן כל רמז.

‚.

‡ל‡ ,מוכרחים ‡נו לומר – ˘ל„ע˙

ר˘"י‰ ,פעול˘„ ‰ביר˙ ‰לוחו˙ עˆמ,‰
‰י‡ עניין נעל ‰ביו˙ר ‰מור ‰על מעל˙ו
ו˘בחו ˘ל מ˘ ‰רבינו ;15ול‡ עו„ ‡ל‡
– „כיון ˘נ‡מר ‰ל‡חרי כל מעלו˙יו
‰נפל‡ו˙ ‡‰מורו˙ לפני ז) ‰כולל מעל˙
˜בל˙ ‰לוחו˙ – "˘˜יבל ‡˙ ˙‰ור‰
בלוחו˙ בי„יו"( ,ובסיומן וחו˙מן – ‰רי
מעל ‰זו עול ‰על כולנ.‰
]ומ˘ ‰כ˙ב ר˘"י ב‰מ˘ך „בריו
"ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו" – ‡ין
כוונ˙ו ˘ז‰ו כל ˙וכן ˘‰בח )כבי‡ור

„.

˙˜יע˙ ˘ופר "במ˜„˘" ‰פרטי
"יו"ט ˘ל ר"˘ ‰חל ל‰יו˙ ב˘ב˙ במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין ‡בל ל‡ במ„ינ"‰

‰בי‡ור בז:‰

)ר" ‰כט ,ב(

בבי‡ור טעמו ˘ל מ˘ ‰ב˘ביר˙
‰לוחו˙ ,מוב‡ים בר˘"י ˘ני טעמים:
‡( על ‰פסו˜

17

"פסל לך ˘ני לוחו˙

‡בנים כר‡˘ונים ‚ו'" )‡‰מור בנ˙ינ˙
לוחו˙ ˘ניו˙( מפר˘ ר˘"י" :18פסל לך
– מ˘ל למלך ˘‰לך למ„ינ˙ ‰ים ו‰ניח
‡רוס˙ו עם ˘‰פחו˙ ,מ˙וך ˜ל˜ול
˘‰פחו˙ יˆ‡ עלי˘ ‰ם רע ,עמ„ ˘ו˘בינ‰
ו˜רע כ˙וב˙‡ .‰מר‡ :ם י‡מר ‰מלך
ל‰ור‚‡ ‰ומר לו ע„יין ‡ינ˙˘‡ ‰ך . .
‰מלך ז˜‰ ‰ב"˘‰ ,‰פחו˙ ‡לו ערב רב,

י˘ לומר בז ‰על„-רך „‰רו˘:
˙˜יע˙ ˘ופר – ‰יינו עבו„˙ ˘˙‰וב .‰וכמ"˘ ‰רמב"ם˙„ 18וכן ˜˙‰יע‰ ‰ו‡" :עורו
י˘נים מ˘נ˙כם  . .וזכרו בור‡כם וחזרו ב˙˘וב."‰
ובר‡˘˘‰-נ˘ ‰חל ב˘ב˙ – ‡ין ˙ו˜עין :כי ר‡˘י˙ ו˙חיל˙ עבו„˙ ˘˙‰וב‰ ,‰י‡
˙˘וב ‰מיר‡ – ‰יר‡˙ ‰עונ˘ .וכיון ˘˜„ו˘˙ ˘ב˙ מ‚ינ ‰מפני ‰עונ˘ים‡ ,19ין ˘ייכ˙
ב ‰יר‡˙ ‰עונ˘.
‡בל "במ˜„˘ ‰יו ˙ו˜עין"' :מ˜„˘' – ‰יינו ‰מ˜„˘ ‰פרטי ˘ב˙וך כל ‡ח„ מי˘ר‡ל
)"וע˘ו לי מ˜„˘ ו˘כנ˙י ב˙וכם"" ,ב˙וך כל ‡ח„ ו‡ח„" ;(20וכ‡˘ר ‰ו‡ בבניינו –
˘עומ„ ‰ו‡ ב„ר‚ ‰נעלי˙ ,ו˘ייך כבר ל˙˘וב ‰מ‡‰ב‡ ,‰זי '˙ו˜עין' – ‡פ˘ר לו לעסו˜
בעבו„˙ ˘˙‰וב‚ – ‰ם ב˘ב˙.
◇ ◇ ◇

‰מפר˘ים ‰נ"ל(‡ ,ל‡ – ר˜ כ˙וספ˙

 (12ור‡ ‰ברכו˙ לב ,סע"‡ – לענין ˙פל˙ מ˘‰
על י˘ר‡ל˘‡ :רי ˙למי„ ˘רבו מו„ ‰לו )ור‡‰
לעיל ‰ער.(8 ‰
 ‡˘˙ (13לב ,ל„ .ור‡ ‰ר˘"י ˘ם.
 (14ועו„ ועי˜ר :עניין ז‡ ‰ינו ˘בחו ˘ל מ˘‰
„ו˜‡ ,וכפר˘"י )פינחס כז ,ז( ‚בי בנו˙ ˆלפח„
"‡˘רי ‡„ם ˘˜‰ב" ‰מו„ ‰ל„בריו".
 (15ור‡ ‰ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים עמ'  280ו‡ילך,
‰בי‡ור בז ‰ע"פ פנימיו˙ ‰עניינים.

 (16ר‡ ‰רמב"ן ב"ב י„ ,ב )וכן בחי„ו˘ים
‰מיוחסים ל‰ריטב"‡ ˘ב˙ פז .‡ ,ר˘ב"‡ ‰וב‡
ב"‰כו˙ב" לע"י ˘ם – ‰וב‡ו בכמ ‰מפר˘י ר˘"י
כ‡ן( „˘ביר˙ ‰לוחו˙ חביב ‰לפני ‰מ˜ום‡„ ,ל"כ
ל‡ ‰י' ‡ומר ל˘ומם ב‡רון .ע"˘ .ועכˆ"ל ˘‡ינו
ר˜ מ˘ום ˘מ˘‰ ‰יˆ ‰ו„˜ ב˘ביר˙ם )מ"˜‰ו „מ‰
פסח כו'(‡ ,ל‡ ˘י˘ בז ‰ענין ˘ל מעל ‰וחביבו˙.
ור‡‚ ‰ם ל˜וטי ˘יחו˙ חי"„ ע'  30ו‡ילך .חכ"ו
ע'  249ו‡ילך.
 ‡˘˙ (17ל„.‡ ,
 (18מ˙נחומ‡ ˙˘‡ ל .ור‡˘ ‰מו"ר רפמ"‚˘ .ם
רפמ"ו˙ .נחומ‡ ע˜ב י‡„‡ .ר"נ פ"ב.‚ ,

‚ם כ˘˜˙‰יעו˙ ב˘לימו˙  -נחוˆ ‰עבו„˙ „‡‰ם
‡ו„ו˙ ר‡˘˘‰-נ˘ ‰חל ב˘ב˙ )בו ‡ין ˙ו˜עים ב˘ופר( מבו‡ר ב˙ור˙ ‰חסי„ו˙ –
 (16ברכו˙ כח ,ב.
˘ (17ם.
‰ (23ל' ˙˘וב ‰פ"‚ .„"‰
 (24ר‡„ ‰רך מˆו˙יך )לˆ‰מח ˆ„˜( מˆו˙ ל‡ ˙בערו ‡˘ )פט (‡ ,ו‡ילך.
˘ (25ל" ‰סט .‡ ,ועו„.

כח

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

˘מח˙ ˙ור‰

פט

˘‰עניין ‡ו˙ו פועלים י˘ר‡ל ב„רך כלל על-י„י ˜˙‰יע ‰ב˘ופר ,נפעל מעˆמו ובל‡ו

˘בחו ˘ל מ˘ ‰ו‚ו„ל מעלו˙יו ,וכפר˘"י

‰כי על-י„י עניין ˘‰ב˙.

על ‰כ˙ובים כ‡ן˘‡" :5ר י„עו  '‰פנים

ו‰נ ,‰כיון ˘פעול ‰זו )פעול˙ ˜˙'‰יעו˙'( נפעל˙ על-י„י ˘‰ב˙ – ו„‡י ז‰ו ב‡ופן
‰כי מעול ‰ומו˘לם ˘‡פ˘ר‰„ .רי ז ‰נפעל מעˆמו ,בל‡ ˙לו˙ ב‡יכו˙ עבו„˙ם ומˆבם
˘ל י˘ר‡ל.
ומˆינו „בר פל‡„ ,מכל מ˜ום – למחר˙ ,ביום ˘‰ני „ר‡˘ ˘‰נ„ ,‰ור˘ים מי˘ר‡ל
˘יעב„ו עבו„˙ם וי˙˜עו ב˘ופר! ולכ‡ור – ‰מ ‰י˘ כ‡ן ל‰וסיף ,ל‡חר ˘לימו˙
‰פעול‰˘ ‰י˙ ‰ביום ‰ר‡˘ון?

‡ל פנים" – "˘‰י ‰לבו ‚ס בו ומ„בר ‡ליו
בכל ע˙ ˘רוˆ" ;"‰ולכל ‰י„ ‰חז˜"‰
– "˘˜יבל ‡˙ ˙‰ור ‰בלוחו˙ בי„יו";
"ולכל ‰מור‡ „‚‰ול" – "נסים ו‚בורו˙
˘במ„בר „‚‰ול ו‰נור‡";
ו‡יך

מ˙‡ים

˘ל‡חרי

מעלו˙ ‚„ולו˙ ונפל‡ו˙ ‡לו ,יסיים

‡ל‡ ,מכ‡ן ‰ור‡:‰
‰חיוב „עבו„˙ „‡‰ם‡ ,ינו ר˜ בע˙ ˘י˘נו עניין ‰חסר ו„ור˘ ˙י˜ון˘ ,בעבו„˙ו
‰ו‡ מ˙˜נו ומ˘לימו; ‡ל‡ ‡פילו כ‡˘ר „‰בר מ˙ו˜ן ומו˘לם על י„י ˆ„י˜ים ,ו‡פילו
על י„י ˜‰ב" – ‰מכל מ˜ום‡ ,ל ימ˘וך ‡„ם י„יו מעבו„ ‰זו וי‡מר ˘‡ין ˆורך ב .‰כי
רˆון וחפ‰ '‰ ıו‡˘ ,פעול˙ כל „בר בעולם ˙‰י ‰על-י„י עבו„˙ „‡‰ם „ו˜‡ – ולכן ‚ם
ב„בר ‰מ˙ו˜ן ומו˘לם „רו˘ ‰עבו„˙ „‡‰ם ,וע„ כ„י כך ˘מבלע„י עבו„˙ו ‡ין ˘לימו˙
„‰בר ‡מי˙י˙.21

‰כ˙וב

)ב"לעיני

י˘ר‡ל"

–(

מפר˘י ר˘"י ˘ ,מטעם ז‰ ‰וסיף ר˘"י
9

10

"ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו˘ ,נ‡מר
'‡˘ר ˘בר˙' יי˘ר כחך ˘˘בר˙" – בכ„י
עˆמ‡ ‰ינ ‰עניין ˘ל מעל ,‰מכל מ˜ום
י˘ בז ‰מ˘ום ˘בח בנו‚ע למ˘‰˘ ‰רי
"‰סכים ˘‰ם על י„ו".

˘"נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם"?!
ו˙מי ‰‰נוספ˙ עול ‰מפירו˘ ז:‰

סוף ˘ביר˙ ‰לוחו˙ עˆמ‰ ‰י‡ „בר בל˙י

י„וע ‰כלל"˘ 6מסיימים בטוב" .וכיˆ„
י˙כן˘ ,סיום וחו˙ם ˙‰ור ‰כול ‰י‰י‰
‡ו„ו˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,עניין בל˙י רˆוי
ו˘‡ל ‰זו ‰י‡ ‚ם בנו‚ע לל˘ון ר˘"י,
˘מסיים פירו˘ו על ˙‰ור ‰ב˙יב˙
"˘˘בר˙" – „לכ‡ור‡ ,‰פילו ‡ם י˘נו
‰כרח לפר˘ ˘"לעיני כל י˘ר‡ל" ˜‡י על
˘ביר˙ ‰לוחו˙‰ ,ו ‰לי ‰לר˘"י לס„ר
„בריו ב‡ופן ˘סיומם ל‡ י‰י ‰ב˙יב˙
"˘˘בר˙" ,7עניין בל˙י רˆוי ,כי ‡ם
ב˙‰יבו˙ "יי˘ר כחך" ‡ו "‰סכימ„ ‰ע˙
˜‰ב" ‰ל„ע˙ו" וכיוˆ‡ בז.8‰

 (5ל„ ,י ו‡ילך.
 (6ר‡ ‰ברכו˙ ל‡ .‡ ,ר˘"י סוף ‡יכ) ‰בנו‚ע
ל"„ברי ˙וכח – "‰ו‰רי מ˘נ˙ ‰ור‰ ‰ם „ברי
˙וכח) ‰ר˘"י רי˘ פ' „ברים((˙ .וס' סוף נ„.‰
 (7וע"„ ל' ‰ספרי כ‡ן.
 (8ול‰עיר מ‚ירס˙ „פוס ‡' "‡˘ריך ) ". .בˆילום
 (5וכמו ב˙חיל˙ ‰ברי‡"„ ,‰עולם על מילו‡ו נבר‡" ע"י ˜‰ב") ‰ב"ר פי"„ ,ז( ,ו‡עפ"כ – ˆריך „‡‰ם
"לע˘ו˙ – ל˙˜ן" )˘ם פי"‡ ,ו .ובפר˘"י(.

עם מעלו˙ מ˘‰ ‰מנויו˙ כ‡ן – כ˙בו

‡בל ˙ירו ıזˆ ‰ריך עיון – „‰רי סוף

ב˙כלי˙?
)ע"פ ס"‰מ מלו˜ט על ח„˘י ˘‰נ˙) ‰מוז( ח"„ עמ' (69

– כיˆ„ מ˙‡ים עניין ˘ביר˙ ‰לוחו˙

ל‚„‰י˘ „עם ‰יו˙ ˘˘ביר˙ ‰לוחו˙ מˆ„

לפר˘,
כל

ב.

ו‰נ ,‰בבי‡ור ‡˘‰ל‰ ‰ר‡˘ונ‰

„פוס ‡' מטו˘ט˘ ,וˆריך בירור( ,ובכמ ‰כ˙"י
ר˘"י )˘˙ח"י( "‡˘רי ˙למי„ ˘רבו מו„ ‰לו".
‡בל ב„פוס ˘ני ו„פוסי ר˘"י ‰נפוˆים לי˙‡.

רˆוי ו‰יפך ˘‰בח ל‚מרי .ו„וח˜ ‚„ול
לומר ˘בכ„י לרמז "˘‰סכים ˘‰ם על
י„ו" ,יˆרף ‰כ˙וב ‡˙ ‰עניין „˘ביר˙
‰לוחו˙ )˘מˆ„ עˆמו ‰ו‡ בל˙י רˆוי
ב˙כלי˙( עם כל ‰מעלו˙ ‰נפל‡ו˙ ˘ל
מ˘) ‰נבו‡˙ו‡‰ ,ו˙ו˙ ב‡ר ıמˆרים,
˜בל˙ ‰לוחו˙ וכו'( ,ומ‚ ‰ם – בסיומן
וחו˙מן!
]ובפרט˙˘ ,וכן ˘בח ז‰" ‰סכים ˘‰ם
על י„ו" – מˆינו ‚ם בעניין נעל ‰וטוב,
"‰וסיף מ˘ ‰יום ‡ח„ מ„ע˙ו"

11

)במ˙ן

˙ור ;(‰נוסף לכך ˘מˆינו כמ ‰פעמים,
˘על-י„י ˙פיל˙ו פעל מ˘˜‰˘ ‰ב"‰
 (9ר‡"ם˘ ,פ"ח ועו„.
 (10ממ˜ום ‡חר בחז"ל – ˘ב˙ פז .‡ ,יבמו˙ סב,
‡„‡ .ר"נ פ"ב.‚ ,
 (11ר˘"י י˙רו יט ,טו )בפי' ‡ ,('‡‰ל‡ ˘ל‡ סיים
כמו כ‡ן )וכל' חז"ל במ˜ומו˙ ˘ב‰ער˜‰ ‰ו„מ˙(
˘"‰סכים ˜‰ב" ‰על י„ו" .ול‰עיר ממ˘כיל ל„ו„
על פר˘"י ב‰עלו˙ך )יב ,ח(„ ,מ"˘ ר˘"י )מספרי(
˘ם "‡מר˙י לו לפרו˘ מן ‡ "‰˘‡‰ינו ס˙יר‰
למחז"ל )˘ם( ˘ז‰ו ‡ח„ מ„‰ברים ˘ע˘ ‰מ˘‰
מ„ע˙ו‡ .בל ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ח ע' .288

˘ו‡לין
ו„ור˘ין

פח

˘‰בח ‰נפל‡ ביו˙ר:
˘ביר˙ ‰לוחו˙
"לעיני כל י˘ר‡ל" ˘" -נ˘‡ו לבו ל˘בור ‰לוחו˙ לעיני‰ם"‡‰ .ם ז‰ו
˘בחו ˘ל מ˘ ‰רבינו? " /מסיימים בטוב"  -כיˆ„ י˙כן˘ ,סיום וחו˙ם
˙‰ור ‰י‰י‡ ‰ו„ו˙ ˘ביר˙ ‰לוחו˙ ,עניין בל˙י רˆוי ב˙כלי˙?  /בי‡ור טעמו
˘ל מ˘ ‰רבינו ב˘ביר˙ ‰לוחו˙˘‰ ,ופך ‡ור ח„˘ על מ‰ו˙ו ˘ל רוע‰
נ‡מן ,מנ‰י‚ ‡מי˙י ו‡ו‰ב י˘ר‡ל

˘ביר˙ ‰לוחו˙ ˘ -בחו
˘ל מ˘ ‰רבינו?
‡.

‰כ˙וב ב‡ופן ז˙ – 4‰מו‰ ‰ו‡:
„‰נ˙ ,‰וכן ‰כ˙ובים כ‡ן ‰ו‡ ‡ו„ו˙

על ‰פסו˜ "ולכל ‰י„ ‰חז˜‚ ‰ו'

‡˘ר ע˘ ‰מ˘ ‰לעיני כל י˘ר‡ל" –

 (4ול‡ כפירו˘ כמ ‰פ˘טני ‰מ˜ר‡ )רמב"ן,
בחיי .ור‡‚ ‰ם ספורנו‡ ,ו"‰ח ועו„ כ‡ן .מו"נ
ח"ב פל""˘ ,(‰לעיני כל י˘ר‡ל" )‡ינו עניין בפני
עˆמו‡ ,ל‡( ב‡ ב‰מ˘ך ל"‰י„ ‰חז˜ "‰ו"‰מור‡
„‚‰ול" – ˘"נע˘ו לעיני כל י˘ר‡ל".

'ו‡˘ברם

]במפר˘י ר˘"י כ' ˘‰כרחו ˘ל ר˘"י ˘˜‡י על
˘ביר˙ ‰לוחו˙‰ ,ו‡ מפני „‰ול"ל "לכל י˘ר‡ל"
וכיו"ב )ר‡"ם‚ ,ו"‡ ו„ב˜ טוב ועו„(; וב˙ו"˙ כ‡ן,
„‡ין לפר˘ ˘מוסב ‡למעל ,‰מ˘ום ˘בכל פרט
˘בכ˙וב ז ‰מ˙ב‡ר ענין ‚„ול ‰י˙יר – ‰ומ ‰מעל‰
י˙יר ‰י˘ בז˘ ‰ע˘‡ם לעיני כל י˘ר‡ל? )וי˘
ל‰וסיף˘ ,ע"פ פר˘"י ˘˜‡י על ˘ביר˙ ‰לוחו˙
יומ˙˜ ל' ‰כ˙וב "‡˘ר ע˘ ‰מ˘ ,"‰מ˘‡"כ לפי'
‰רמב"ן כו' ˘ˆריך לפר˘ ˘"‰כין ו‰ר‡ ‰ז;("‰

סיומ ‰וחו˙מ˘ ‰ל פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰
ו˘ל ˙‰ור ‰כול – ‰מפר˘ ר˘"י ˙‰יבו˙
"לעיני כל י˘ר‡ל"˘" :נ˘‡ו לבו ל˘בור
לעיני‰ם

‰לוחו˙

˘נ‡מר

1

לעיניכם' ו‰סכימ„ ‰ע˙ ˜‰ב" ‰ל„ע˙ו
˘נ‡מר

'‡˘ר ˘בר˙' – יי˘ר כחך

2

˘˘בר˙" .
3

ולכ‡ור ,‰מ˘ ‰בחר ר˘"י לפר˘
 (1ע˜ב ט ,יז.
 ‡˘˙ (2ל„ .‡ ,ע˜ב י ,ב.
 (3ומ˜ורו בספרי ע"‰פ ,וז"ל" :ב˘ברי לוחו˙
נ‡מר  . .ו‡˘ברם לעיניכם וכ‡ן ‰ו‡ ‡ומר ‡˘ר
ע˘ ‰מ˘ ‰לעיני כל י˘ר‡ל".

‡בל ז‰ו ר˜ ‰כרח ˘"לעיני כל י˘ר‡ל" ‰ו"ע
בפ"ע‡ ,בל ‚וף ˙‰מי˘ ‰‰בפנים במ˜ומ ‰עומ„˙
– כיˆ„ מ˙‡ים לכלול ˘ביר˙ ‰לוחו˙˘ ,מˆ"ע ‰י‡
„בר בל˙י רˆוי ב˙כלי˙ ,עם כל ‰מעלו˙ ‰נפל‡ו˙
˘נמנו בכ˙וב לפנ"ז?[.

שבת
שובה
האזינו

מ˜ר‡
‡ני „ור˘

ל

˘מח˙ ˙ור‰
ועל

פז

י„י ‡˙‰ח„ו˙ם ˘ל י˘ר‡ל,

˘מ˙‡ח„ים ב‡ופן ˘ל י˘"י – ר‡˘י
˙יבו˙" :י'ח„ ˘'בטי י'˘ר‡ל"

26

– זוכים

ל"י˘י ‰ולי„ ‡˙ „ו„" ,27בי‡˙ ו‚˙‰לו˙

"˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו" –
˘ל˘˙ ‰זכויו˙ ˘ל י˘ר‡ל
בין "˘י˜בלו ‡˙ ˙‰ור "‰ל"˘˜בלו עלי‰ם ˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו" ‰ /יחס בין עב„
ל‡„ונו ובין עם למלכו ˘ /ל˘˙ זכויו˙ ˘ביע˜ב ו˘בעם י˘ר‡ל

על

‰פסו˜ )פר˘˙נו לב ,י( "ימˆ‡‰ו

בפירו˘ו לפר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ ‰כ˙ב

ב‡ר ıמ„בר ו‚ו'" ,מפר˘ ר˘"י ˘‰כ˙וב

ר˘"י בפ˘טו˙ וב˜יˆור˘" :פ˙ח לבני

מ„בר ב˘בחם ˘ל י˘ר‡ל בע˙ ˜בל˙

ע˘ו ˘י˜בלו ‡˙ ˙‰ור ‰ול‡ רˆו כו'";

˙‰ור˘ ,‰בני י˘מע‡ל ובני ע˘ו ל‡
רˆו ל˜בל ‡˙ ˙‰ור ,‰ו„ו˜‡ בני י˘ר‡ל
˜יבלו ,‰וז ‰ל˘ונו:

‡ולם בפר˘˙נו ‡‰ריך ר˘"י בל˘ונו
וכ˙ב ˘י˘ר‡ל "˜יבלו עלי‰ם ˙ור˙ו
ומלכו˙ו ועולו ,מ˘ ‰ל‡ ע˘ו י˘מע‡ל

"ימˆ‡‰ו ב‡ר ıמ„בר ‡ -ו˙ם מˆ‡

וע˘ו" – ‰יינו‡˘ ,ין ‰ני„ון ר˜ ב˜בל˙

לו נ‡מנים ב‡ר ıמ„בר˜˘ ,בלו עלי‰ם

"˙ור˙ו" ˘ל ˜‰ב"‡ ,‰ל‡ ‚ם ב˜בל˙

˙ור˙ו ומלכו˙ו ועולו ,מ˘ ‰ל‡ ע˘ו

"מלכו˙ו ועולו".

י˘מע‡ל וע˘ו˘ ,נ‡מר 'וזרח מ˘עיר למו
‰ופיע מ‰ר פ‡רן'".

וˆריך ל‰בין מ„וע ‰וˆרך ר˘"י כ‡ן
ל‡ריכו˙ מ˘ול˘˙ זו˙" :ור˙ו ומלכו˙ו

וז‡˙

ועולו"  -ו‚ם בעˆם ‰ענין :מ‰‰ ‰ב„ל

‰ברכ) ‰ל‚ ,ב( "וזרח מ˘עיר למו ‰ופיע

בין "מלכו˙ו" לבין "עולו"„ ,לכ‡ור‰

מ‰ר פ‡רן" ,למ„ים ˘י˘מע‡ל וע˘ו ל‡

‰יינו ‰ך?!

ו‰יינו,

˘מ‰כ˙וב

בפר˘˙

רˆו ל˜בל ˙‰ור) ‰ו„ו˜‡ י˘ר‡ל ני‡ו˙ו
ל˜בל – (‰וכמו ˘פיר˘ ר˘"י ˘ם:
"וזרח מ˘עיר למו – ˘פ˙ח לבני ע˘ו
˘י˜בלו ‡˙ ˙‰ור ‰ול‡ רˆו; ‰ופיע –
ל‰ם – מ‰ר פ‡רן‰˘ ,לך ˘ם ופ˙ח לבני
י˘מע‡ל ˘י˜בלו ,‰ול‡ רˆו".
‡ך י˘ ל„˜„˜:

ב.

ו‰בי‡ור

בז‰

–

‰‰וספ‰

˘ב"מלכו˙ו" ביחס ל"˙ור˙ו" ,ו‰חי„ו˘
ב"עולו" ל‚בי "מלכו˙ו":
‰ל˘ון

"˙ור˙ו"

מ˙ייחס

בעי˜ר

ללימו„ ˙‰ור ,‰מ˘˘ ‰ייך ל˘כל „‡‰ם.
ו‡מנם ,נכלל בז‚ ‰ם ענין ˘מיר˙ מˆוו˙

„ו„ מלכ‡ מ˘יח‡˘‡ ,ר ממנו ˙בו‡
˙כלי˙ ו˘לימו˙ „"ז‡˙ ‰ברכ‡" :"‰ני
‡ברך ולי נ‡ ‰לברך" ,28במ‰ר ‰בימינו
‡מן.

 (26ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ ע' .276
 (27סוף מ‚יל˙ רו˙.

 (28פסחים ˜יט ,ב.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

פו
‡בל מˆ„ עˆמם ,כמינים ס˙ם‡ ,ין ‰ם

נמˆ‡ים בני י˘ר‡ל יח„ – ‰יינו ˘‡‰ח„ו˙

מ‡וח„ים; ו‡„רב :‰כל ˜יומ˘ ‰ל ‰מˆו‰

„י˘ר‡ל ‡ינ ‰ר˜ מˆ„ ענייני ‰מוע„

‰י‡ על י„י ˘נוטלים ‡רבע ‰מינים ˘ונים

‰מיוח„ים‡ ,ל‡ חו„ר˙ ‰י‡ ‚ם ב„ברים

ז ‰מז‰ ,‰יינו‚˘ ,ם ב˘ע˙ ‰מˆו‚ ‰ופ‡

פ˘וטים ו‚˘מיים – ‰רי ז ‰פועל על כל

נר‚˘ ‰חילו˜ ו˘‰וני ˘ביני‰ם.

ימי ˘‰נ'‰ ‰פ˘וטים' ו‰ר‚ילים.

ו‡ילו ‡‰ח„ו˙ ‰מ˙בט‡˙ ב˜‰רב˙ "פר
‡ח„" ב˘מיני עˆר˙ – ‰י‡ ב‡ופן ˘נר‚˘
˘כל י˘ר‡ל ‰ם „בר ‡ח„ ממ˘„ ,י˘ כ‡ן
ר˜ מˆי‡ו˙ ‡ח˙ – "‡ומ ‰יחי„ ;21"‰וז‰ו
‚ם ‡ופן ‡‰ח„ו˙ ˘נר‚˘ בפועל בע˙
‰רי˜ו„ים ו˘‰מח˘ ‰ב˘מח˙ ˙ור.22‰
וכ‡˘ר מ„ובר על ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל
ב‡ופן כז˘ ,‰מˆ„ עˆם מˆי‡ו˙ם ו˜יומם
‰רי ‰ם כולם מˆי‡ו˙ ‡ח˙ – ‰רי ‡ח„ו˙
זו נ˘‡ר˙ ב˙˜פ˙ ‰מי„ ,ו‚ם ל‡חר ‰ח‚,
בכל ˘‰נ ,‰עומ„ים בני י˘ר‡ל ב‡ח„ו˙
‡מי˙י˙.
וב‡ו˙יו˙ פ˘וטו˙:
‰חי„ו˘ ˘ל ˘מיני עˆר˙ ‰ו‡ בכך
˘‰ו‡ יום 'פ˘וט'‡˘ ,ין בו מˆו‰
מיוח„˙ )כבח‚ ‰סוכו˙( – ו‡„רב:‰
‰מˆו˘„ ‰מיני עˆר˙ ‰י‡ ל‡כול ול˘˙ו˙
ול˘מוח ,ב‚˘מיו˙; וכ‡˘ר ‚ם בזמן ז‰
)יום 'פ˘וט'‡˘ ,ין בו עניינים מיוח„ים(
 (21וז‰ו ‚ם „‰יו˜ "עכבו עמי עו„ יום ‡ח„" –
יום ˘ענינו ‡ח„ו˙ ‰פ˘וט ,‰למעל ‰מ˙‰חל˜ו˙
פרטים – ר‡˙ ‰ור‡ ‰ור ˜י ,רע"‡.
˘ (22ז‰ו ‰חי„ו˘ ב˘מח ‰זו ל‚בי ˘‰מח‰
„˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב˘ ‰בח‚ ‰סוכו˙„ ,עם ‰יו˙
˘בכללו˙ ˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב ‰נמ˘כ˙ לכל
י˘ר‡ל ,וע„ "˘כל ‰עם ‡‰נ˘ים ו‰נ˘ים כולן ב‡ין
לר‡ו˙ ול˘מוע" )רמב"ם ‰ל' לולב פ"ח ‰י"„(‰ ,רי
מובן ˘˘מח˙ם ‡ינ ‰ב„ומ ‰לזו ˘ל "‚„ולי חכמי
י˘ר‡ל כו'"‰"˘ ,ם ‰יו מר˜„ין כו' ומ˘מחין כו'"
)רמב"ם ˘ם( – כי מˆ„ ˘‰מח„ ‰סוכו˙ ע„יין י˘
‰ב„ל בין "‚„ולי חכמי י˘ר‡ל" לבין "כל ‰עם".

יום ‰כיפורים
˙‰ור‡ – ‰ך ‰ ‰˘‚„‰‰י‡ על ‡ו˙ן
‰ור‡ו˙ ˘ב˙ור˘ ‰י˘ ל‰ן טעם ב˘כל
)מ‡˘ ‰ין כן ‚"‰זירו˙" ˘‡ין ל‰ם טעם
מובן(.
וז‰ו

"יח„ ˘בטי י˘ר‡ל"

ל‡

‰חי„ו˘

˘בל˘ון

˘‰ני':

"מלכו˙ו" ,כי כ˘‡„ם מ˜בל מלכו˙ו ˘ל
˜‰ב" ,‰נכלל בז˘ ‰י˜בל ‚ם ‚"‰זירו˙"

וז‰ו ˘˜רי‡˙ ˙‰ור ‰ביום ז‰ ‰י‡
בפר˘˙ "וז‡˙ ‰ברכ ,"‰וכ˙ב ‰ר"ן:23

˘‰עם מ˜בלים עלי‰ם ל˘מוע ‡ל ‰מלך

"לפי ˘‰ו‡ סוף כל ‰מוע„ו˙ חו˙מין

ול˜בל ‚זירו˙יו‚ ,ם ‡ם ‡ינם יו„עים ‡ו

בברכ˙ מ˘ ‰רבינו ˘בירך ‡˙ י˘ר‡ל"

מבינים ‰טעם.

˘‰לימו˙ כפי ˘‰י‡ ביום ז") ‰סוף כל
‰מוע„ו˙" – ‰יינו˙ ,כלי˙ם ו˘לימו˙ם(,
זוכים ל"וז‡˙ ‰ברכ ;"‰וכנוסח ˙‰פיל:‰
"ברכנו ‡בינו – כולנו כ‡ח„" ,כי ‡‰ח„ו˙
„י˘ר‡ל ‰י‡ '‰כלי' ל˜בל ברכ˙ .'‰
ו‡מנם כן‚ ,ם ב˙וכן ‰פר˘ ‰עˆמ‰
מו„‚˘˙ ‡‰ח„ו˙ ˘ב˙וך עם י˘ר‡ל:
ב˙חיל˙ ‰ס„ר ‰מברך מ˘ ‰רבינו
‡˙ כל י˘ר‡ל יח„יו ,ומסיים ‡˘ר בכ„י
ל˜בל ‡˙ ‰ברכו˙ ˆריך ל‰יו˙ "ב‡˙‰סף
ר‡˘י עם יח„ ˘בטי י˘ר‡ל";24
ובסמיכו˙

לסיום

‰ס„ר,‰

˘‰כ˙וב מפרט ‡˙ ‰ברכו˙ ˘מ˘ ‰בירך
לכל ˘בט בפני עˆמו[˘ ,ב מ˘ ‰ומברך
עו„ ‰פעם ‡˙ כלל י˘ר‡ל יח„יו;
וע„ לסיום ‰ס„ר ‰ממ˘ )„"‰כל ‰ולך
‡חר ‰חי˙ום" (25ב˙‰יבו˙" :לעיני כל
י˘ר‡ל".
 (23מ‚יל ‰פ' בני ‰עיר – י‡ ‡ ,ב„פי ‰רי"ף.
 (24ל‚ .‰ ,ור‡ ‰פר˘"י ו‡ור ‰חיים על ‰פסו˜.
 (25ברכו˙ יב.‡ ,

בפסו˜ ˘לפני ז ,‰על "חל˜  '‰עמו יע˜ב
"...ומי ‰ו‡ 'חל˜ו' – 'עמו'; ומי ‰ו‡
'עמו' – 'יע˜ב חבל נחל˙ו' ,ו‰ו‡ ˘‰לי˘י
ב‡בו˙‰ ,מ˘ול˘ ב˘ל˘ זכיו˙ :זכו˙
‡בי ‡ביו וזכו˙ ‡ביו וזכו˙ו‰ ,רי ˘ל˘,‰
כחבל ‰ז‰˘ ‰ו‡ ע˘וי ב˘ל˘„‚ ‰ילים,
ו‰ו‡ ובניו ‰יו לו לנחל ,‰ול‡ י˘מע‡ל
בן ‡בר‰ם ול‡ ע˘ו בנו ˘ל יˆח˜".

ול‡חר מכן ב‡‰ ‰ל˘ון ˘‰לי˘י˙ ˘ל
"עולו" ומוסיפ ‰ענין עמו˜ יו˙ר˘ ,ל‡
ר˜ ˘מ˜בלים על עˆמם ל˜יים ‡˙ מˆוו˙
‰מלך‡ ,ל‡ ˘מ˘עב„ים ‡˙ מˆי‡ו˙ם
‡ליו˙˘ ,מי„ מוטל עלי‰ם עולו.

ו‰יינו,

˘ב˙חיל‰

מ„בר

‰כ˙וב

במעל˙ו ˘ל יע˜ב ‡בינו‰˘ ,ו‡ "מ˘ול˘
ב˘ל˘ זכיו˙" )"זכו˙ ‡בי ‡ביו וזכו˙
‡ביו וזכו˙ו‰ ,רי ˘ל˘˘ – ("‰על ז‰
‡ומר "יע˜ב חבל נחל˙ו" ,כמו חבל

‰ווי ‡ומר:

‰ע˘וי מ˘לו˘„‚ ‰ילים – ולכן „ו˜‡ ‰ו‡

˜בל˙ מלכו˙ )ס˙ם( ‡ינ˘ ‰ולל˙

נחל˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰ול‡ י˘מע‡ל „ו„ו

חירו˙ ‚מור ‰בחיים ‰פרטיים ˘לו ,וכמו
במלך ב˘ר ו„ם˘˘ ,ליט˙ו וחו˜יו ‡ינם
˘ייכים ל)כל( פרטי חיי „‡‰ם‡ ,ל‡ ר˜
ל„ברים ˘‰ייכים לחיי ‰מ„ינ‰ ,‰מלכו˙
‡ו ל‰מלך;

]ל‡חר

בפסו˜ „י„ן – ‰ם ‰מ˘ך למ˘ ‰פיר˘
חבל נחל˙ו" ,וז ‰ל˘ונו ˘ם:

˘‡ין ל‰ם ‰סבר ‰˘ -רי ז‰ו ענין ‰מלכו˙,

– כי על י„י ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל ב˙כלי˙

‚.

ומע˙ ‰י˘ לפר˘„˘ ,ברי ר˘"י

וע˘ו ‡חיו;
ו‡חר כך ממ˘יך ‰כ˙וב ב‡ומרו
"ימˆ‡‰ו ב‡ר ıמ„בר" – ˘זכויו˙יו
‰מ˘ול˘ו˙ ˘ל יע˜ב ‡בינו נמ˘כו לבניו
)˘עלי‰ם נ‡מר בפסו˜ ˜‰ו„ם "חל˜ '‰

ו‡ילו "˜בל˙ עול" ז‰ו כמו עב„ ‡מי˙י

עמו" – עם בני י˘ר‡ל( ,ו‚ם ‡ˆלם י˘נן

ו˘לם‰˘ ,ו‡ מ˘ועב„ ל‡„ונו ב‡ופן

˘לו˘ זכיו˙ ,כי ˜יבלו עלי‰ם "˙ור˙ו

˜בוע ˙מי„ ,ביום ובליל ,‰ו‡ין חייו ˘לו,

ומלכו˙ו ועולו" ,ולכן „ו˜‡ ‰ם "חל˜ '‰

)ור‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙

עמו" )ול‡ בני י˘מע‡ל ובני ע˘ו ˘ל‡

כי ˙מי„ עול ‡„ונו עליו
חל˜ כו ע'  126ו‡ילך(.

ו‰ם ˘לו˘˙ ‰ענינים ˘נ˙ח„˘ו בבני
י˘ר‡ל על י„י ˜בל˙ ˙‰ור:‰

רˆו ל˜בל(.
ויומ˙˜˘˘ ,לו˘˙ ‰זכיו˙ ˘ל "˙ור˙ו
ומלכו˙ו ועולו" ˘˜יבלו בניו ˘ל יע˜ב –

נוסף על ז˜˘ ‰יבלו עלי‰ם ל˜יים

מ˜בילו˙ ‰ן עם פרטי ‰זכו˙ ‰מ˘ול˘˙

‡˙ ‰ור‡ו˙ ˙‰ור ,‰ועו„ ז‡˙ – ˘˜יבלו

˘ל יע˜ב עˆמו" ,זכו˙ ‡בי ‡ביו )‡בר‰ם(

עלי‰ם מלכו˙ו י˙ברך‰ ,נ‚ ‰ם ˜יבלו

וזכו˙ ‡ביו )יˆח˜( וזכו˙ו"; וכפי ˘מˆינו

עלי‰ם עולו ˘ל ˜‰ב" ,‰כעב„ ‡מי˙י.

ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡"˘ ,כל ‡ח„ מ‡‰בו˙

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

לב
‰י' מיוח„ ב‡ח„ מ˘לו˘˙ מעלו˙ ‡לו:
˙ור˙ו – מˆינו במיוח„ ‡ˆל יע˜ב
‡בינו ˘עס˜ ב˙ור ,‰כמסופר בכ˙וב
)˙ול„ו˙ כ ,‰כז ובפר˘"י( "ויע˜ב ‡י˘ ˙ם
יו˘ב ‡‰לים"‰‡" ,לו ˘ל ˘ם ו‡‰לו
˘ל עבר" .וענין ז‰ ‰י' עי˜רי במיוח„
‡ˆל יע˜ב˘ ,לכן כבר ב‰יו˙ו במעי ‡מו
רב˜‰ ,‰י' "מפרכס לˆ‡˙" כ‡˘ר ‰י˙‰
‡מו עובר˙ לי„ "פ˙חי ˙ור˘ ‰ל ˘ם
ועבר" )ר˘"י ˙ול„ו˙ כ ,‰כ(.
˘עס˜ בפרסום מלכו˙ו ˘ל ˜‰ב" ,‰וכמו
˘כ˙וב "וי˜ר‡ ˘ם ב˘ם -‡ '‰ל עולם",
˘‡בר‰ם פעל ˘י ‡‰נ˜ר‡ ˘מו ˘ל
)ויר‡ כ‡ ,ל‚

ובפר˘"י .ור‡‚ ‰ם ר˘"י חיי˘-ר ‰כ„ ,ז(.
עולו – מכוון לעבו„˙ו ˘ל יˆח˜,
וכפי ˘כבר פיר˘ ר˘"י

)˙ול„ו˙ כ ,‰כו .כו,

ב( ˘על י„י ‰ע˜י„ ‰נע˘ ‰יˆח˜ "עול‰
˙מימ‰˘ "‰י‡ כליל ל .'‰ולכן ל‡ ‰ו˙ר
לו לˆ‡˙ מ‡ר ıי˘ר‡ל ‡ו ל˘‡˙ ˘פח,‰
מפני ˘‰י' ח„ור כל כולו ב˜„ו˘˙ עול‰
 כמו ענין "‰עול"‰ ,חו„ר בכל פרטבחיי „‡‰ם )ול‰עיר מ„‰מיון בין ˙יב˙
"עול "‰ל˙יב˙ "עול" ,וˆריך חיפו˘
בספרים ‡‰ם „יברו בז.(‰

˘ ˙˘‚„‰ר˘"י על ז˘ ‰בני י˘ר‡ל ˜יבלו
)ל‡ ר˜ "˙ור˙ו"‡ ,ל‡ ‚ם( "מלכו˙ו
ועולו" – מ˙‡ימ‰ ‰י‡ לל˘ון ‰כ˙וב
"ימˆ‡‰ו ב‡ר ıמ„בר":
בספר '‡ור ˙‰ור'‰

)לˆ'‰מח ˆ„˜' –

פר˘˙נו ע' ‡'˙רסט ו‡ילך( מבו‡ר ‰ל˘ון
"ימˆ‡‰ו""˘ ,ענין ‰מˆי‡‰ ‰ו‡ „בר
י˜ר ו‚ם ב‡ ˘ל‡ כס„ר ו„‰ר‚ ,"‰ולפי ז‰
מב‡ר ל˘ון ר˘"י "‡ו˙ם מˆ‡ לו נ‡מנים

מלכו˙ו – מו„‚˘ ‡ˆל ‡בר‰ם ‡בינו,

˜‰ב"‡" ‰לו˜ ‰לכל ‰עולם"

„.

וב„רך ‰חסי„ו˙ י˘ ל‰וסיף,

ב‡ר ıמ„בר"" ,כי ענין ‡‰מונ‰ ‰ו‡
למעל ‰מ‰חכמ ,"‰כענין ‰מˆי‡‰˘ ‰י‡
למעל ‰מ‰חכמ) ‰וכמו מˆי‡ ‰כפ˘וט,‰
˘ב‡ ‰ב‰יסח „‰ע˙(.
וז˜‰˘ ‰ב"" ‰מˆ‡" כביכול ‡˙
י˘ר‡ל במ„בר ,ב‡ופן ˘ל "מˆי‡"‰
˘למעל ‰מס„ר ו„‰ר‚‰ - ‰ו‡ מ˘ום ˘‚ם
עבו„˙ י˘ר‡ל ‰י˙ ‰ב‡ופן כז˜˘ ,‰יבלו
על עˆמם )ל‡ ר˜ "˙ור˙ו"‡ ,ל‡ ‚ם(
מלכו˙ו ועולו˘ ,ז‰ו ביטול ב˘לימו˙,
למעל ‰מ‰חכמ) ‰כמו ביטול עב„
ל‡„ונו(;
ומ„ ‰כנ‚„ מ„" ,‰ימˆ‡‰ו ב‡רı

˘מח˙ ˙ור‰
‡ומר ˜‰ב" ‰לבני י˘ר‡ל – "˜˘ ‰עלי

ו„בר ז ‰ב‡ לי„י ביטוי בפועל )‚ם

פרי„˙כם"; ולכ‡ור‰ ,‰יˆ ‰ריך לומר

בזמן ‰ז ,(‰ב‡ופן ‰ח‚י‚˘„ ‰מח˙

"˜˘ ‰עלי פרי„˙נו"!

˙ור˘) ‰ב˘מיני עˆר˙( – ˘‰י‡ ב˘מח‰

‡ך ‰עניין בז„ ,19‰מ ‰˘˜˘ ‰לפני
˜‰ב"‰ ‰ו‡ "פרי„˙כם" – ‰פירו„ ˘בין
בני י˘ר‡ל עˆמם; „כיון ובימי ח‚
‰סוכו˙ מר‚י˘ים ב‚לוי ‡˙ ‡‰ח„ו˙ בין

ולמעל ‰ממ„י„ ‰ו‚‰בל.‰
)ע"פ ל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ'  206ו‡ילך(

וברי˜ו„ים ,ב‡ופן ‰מ‡ח„ ‡˙ כולם יח„,
מן „‚‰ול ˘ב‚„ולים ע„ ˜‰טן ˘ב˜טנים
– „כולם רו˜„ים יח„יו ב‡ופן ˘‡ין
מר‚י˘ים חילו˜ בין ‡י˘ לרע‰ו.

בני י˘ר‡ל‰ ,רי כ˘עומ„ ‰ח‚ ל‰ס˙יים

]כי˘‰ ,מח‡ ‰ינ ‰ב‡ופן ˘לומ„ים

י˘ ח˘˘ ˘‡ח„ו˙ זו ˙יפס˜ וי‰י ‰מˆב

ב‰ספר ˙ור‡˘) ‰ז נר‚˘ ‰‰ב„ל בין

˘ל "פרי„˙כם".

‡ח„ לחבירו לפי מ„˙ ‰‰בנ ‰ו,(‰‚˘‰‰

וזו ˙‰ועל˙ ˘ביום ˘מיני עˆר˙,
˘בכוחו לפעול ˘‡‰ח„ו˙ ˘בי˘ר‡ל
˙מ˘יך ‚ם ל‡חר ‰ח‚ ,כ„ל˜מן.

ו‡פילו ‡ין פו˙חים ‡˙ ‰ספר‡ ,ל‡
נוטלין ‡ו˙ו כפי ˘‰ו‡ ס‚ור ומכוס;‰
ועו„ ז‡˙˘ ,ז‰ו ב‡ופן „רי˜ו„ „ו˜‡,
˘‰ו‡ על י„י ‰ר‚לים – „‡ין ז ‰מן

"פר ‡ח„" ‡" -ומ ‰יחי„"‰

‰כוחו˙ ‰נעלים ˘ב‡„ם )˘‰כל ו‰ר‚˘(

„‰נ ,‰ב˘ונ ‰מ˜‰רבנו˙ ˘ל ח‚

ב‰ם י˘נם חילו˜ים בין ‡ח„ לחבירו‡ ,ל‡

‰סוכו˙˘ ,ב‰ם י˘ פרים ו‡ילים רבים,
‰רי ˜רבנו ˘ל ˘מיני עˆר˙ ‰ו‡ "פר ‡ח„
‡יל ‡ח„"; וב„בר ז ,‰י˘נו רמז ו‰ור‡‰

‰ם מורים על כוח ‰ע˘יי˘ ‰ב‡„ם – בו
מ˘˙ווים כולם„ ,ע˘יי˙ „‚‰ול ˘ב‚„ולים
˘וו‰ ‰י‡ לע˘יי˙ ‰פ˘וט ˘בפ˘וטים[.

על ‡‰ח„ו˙ ˘בין בני י˘ר‡ל ,וכמ‡מר

ובז‰ ‰י‡ ‰‰וספ˘„ ‰מיני עˆר˙ על

רז"ל" :20פר יחי„י למ ?‰כנ‚„ ‡ומ‰

ח‚ ‰סוכו˙ – כי ‡ף ˘‚ם ח‚ ‰סוכו˙

יחי„ – "‰ו‰יינו˘ ,כל י˘ר‡ל יח„יו ‰ם

מˆוין ‰ו‡ ב‡ח„ו˙ י˘ר‡ל ˘בו‰ ,רי

כמˆי‡ו˙ ‡ח˙ ו"יחי„."‰

‡‰ח„ו˙ „סוכו˙ ‡ינ‡ ‰ח„ו˙ ב˙כלי˙:
ז"˘ ‰כל י˘ר‡ל ר‡ויים לי˘ב בסוכ‰

מ„בר"˜‰˘ ,ב" ‰מ˙˜˘ר כביכול עם בני
י˘ר‡ל ב„רך מˆי‡˘ ,‰ל‡ בס„ר ו„‰ר‚‰

פ‰

 (19בפ˘טו˙ י˘ לפר˘˘ ,מˆ„ ˜‰ב"‡ ‰ין פירו„.
כי מˆי„ו י˘נו ˙מי„ ˜‰י˘ור עם בני י˘ר‡ל ב‡ופן
„"פנים בפנים" ,וכל ‰פירו„ ‡‰פ˘רי ל‰יו˙ ‰ו‡
מˆ„ בני י˘ר‡ל ,כ‡˘ר "פנו ‡לי עורף ול‡ פנים"
)ירמי' ב ,כז( .וזו ‰כוונ" ‰פרי„˙כם" – ‰פירו„
˘לכם )˘נע˘ ‰מˆי„כם(;
‡ך י˘ ל‰וסיף ,כ„ל˜מן בפנים˘ ,ב‡מ˙ ‰פירו„
„בני י˘ר‡ל מ˜‰ב" ‰ב‡ ב‚לל ‰פירו„ ˘ל בני
י˘ר‡ל בינם לבין עˆמם – "פרי„˙כם" ,כי כ‡˘ר
חסר ב‰עניין „"כולנו כ‡ח„" ,חסר ‚ם ב‰עניין
„"ברכנו ‡בינו".
 (20סוכ ‰נ ,‰ב .ור‡ ‰בחיי סוף פר˘˙ פינחס;
חי„ו˘י ‡‚„ו˙ מ‰ר˘"‡ לסוכ˘ ‰ם.

‡ח˙" ע„יין ‡ינו מ‡ח„ ב˙כלי˙ ‡˙ כל
י˘ר‡ל כמˆי‡ו˙ ‡ח˙ ממ˘; ‡ל‡ – כל
‡ח„ נ˘‡ר על עמ„ו ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘‰ם
מ˘ו˙פים

ב‰י˘יב‰

ב"סוכ‰

‡ח˙".

וי˙יר ‰מזו‚ :ם י˘יב ‰זו ˘"כל י˘ר‡ל
ר‡ויים לי˘ב בסוכ‡ ‰ח˙" יכול ‰ל‰יו˙
)כפירו˘ ר˘"י( „ו˜‡ "בז‡ ‰חר ז."‰
וכמו כן ‰ו‡ ב‰מˆו„ ‰נטיל˙ „'
‰מינים ב‡‚ו„‡ ‰ח˙ – „‡ף ˘ניכר בז‰
‡˘ר כל ‰מינים מ˙˜˘רים יח„יו‰ ,רי
‡˙‰ח„ו˙ם זו ‰י‡ ר˜ ב˘ייכו˙ למˆו,‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

פ„
‡ך על-פי מ˘ ‰נ˙ב‡ר לעיל – יובן ז‰
בטוב:

מˆ„ ‰נ˘מ ‰כולם ‰ם מˆי‡ו˙ ‡ח˙
מ‡וח„˙ ,ו‡ין מ˜ום לחילו˜ ביני‰ם[ .
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‡‰ח„ו˙ ˘בין ˜‰ב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל

ומע˙ ‰יובן˘‡ ,ר כ˘ם ˘˘מיני עˆר˙

בימי ח‚ ‰סוכו˙ – ‰מ˙בט‡˙ בי˘יב‰

ב‡ ל‰וסיף ול‰עלו˙ ב˜ו„˘ )ביחס לימי

בסוכ ,‰על-י„ ‰מ˜בלים י˘ר‡ל מ‡‰ורו˙

ח‚ ‰סוכו˙ ˘לפניו( ב‡‰ח„ו˙ ˘בין

‰עליונים ˘בסכך ‰סוכ – ‰כיון ˘‰י‡ ר˜

˜‰ב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל – כך ‰ו‡ מוסיף

בבחינ˙ 'מ˜יף'‰ ,רי ‰י‡ „בר ‰נפס˜:

ומעל ‰ב‡˙‰ח„ו˙ ˘בין בני י˘ר‡ל

בזמן ‰י˘יב ‰בסוכ ‰ובזמן ‰ח‚ י‰ו„י

עˆמם.

מ˙רומם ומ˙על ‰ב‡ח„ו˙ו עם ˜‰ב",‰
‡בל ל‡חר ‰ח‚ ,כיון ˘‡‰ורו˙ „‰סוכ‰
ל‡ 'ח„רו' בפנימיו˙ו – עלול „‰בר לחלוף
)כ‡ילו ל‡ ‰י (‰ו"נפר„ים" ז ‰מז;‰
וזו ˙‰ועל˙ ˘"ביום ˘‰מיני"‡˘ ,ז
"עˆר˙ ˙‰י ‰לכם" – ב‡ופן ˘ל ˜ליט‰
ו˙‰יי˘בו˙ ,וכ„יו˜ ‰ל˘ון" :עכבו עו„
יום ‡ח„" ,ב‡ופן ˘ל ‰עכב ‰ו˜ביעו˙.
ו‡ז

יינ‰
˘ל ˙ור‰

נמ˘כ˙

‰מעל‰

ו‡‰ח„ו˙

„ח‚

‰סוכו˙ ב‡ופן פנימי ,כך ˘י˘ לז‰ ‰מ˘ך
‚ם בימים ˘ל‡חר מכן ,ומ˙בטל ˆער
"‰פרי„."‰

בי‡ור ‰עניין:
מן ‰מפורסמו˙ ‰י‡˘ ,ייכו˙ו ˘ל ח‚
‰סוכו˙ ל‡‰ח„ו˙ ˘ב˙וך בני י˘ר‡ל.

˜רב˙ ˘‰י"˙ כ‡ב לבניו
"ל„רו˘" בע˙ "‰ימˆ‡ו" ,ו"ל˜רו‡" – "ב‰יו˙ו ˜רוב" ‰‡ /ב˙ ˘‰י"˙
לי˘ר‡ל – כ‡ב ל"˙ינו˜ ˜טן" ‰‡ /ב‚ ‰לוי‚ ‰ם כ˘‡ין ר‡ויים לכך /
ל„רו˘ ˜רב˙  ,'‰ול‚לו˙ ‰בכל כוחו˙ נפ˘ו

וכפי ˘נרמז במ‡מר רז"ל" :17כל י˘ר‡ל
ר‡ויים לי˘ב בסוכ‡ ‰ח˙" – ˘כל
בני י˘ר‡ל ,מ"ר‡˘יכם ˘בטיכם" וע„
"חוטב עˆיך" ו"˘ו‡ב מימיך" מ˘˙ווים
ומ˙‡ח„ים,

ויו˘בים

יח„יו

"בסוכ‰

‡ח˙".
‚ם מˆו˙ נטיל˙ לולב מ„‚י˘‰ ‰י‡
‡˙ ‡‰ח„ו˙ ˘בין בני י˘ר‡ל ,וכ„ברי
‰מ„ר˘
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‡˘ר ‡רבע˙ ‰מינים רומזים

‰ימים ˘בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום

וי˘ לב‡ר ‰יטב מ‰ו˙ "‰מˆ‡ו" ˘ל

‰כפורים מסו‚לים ‰ם ביו˙ר ל"˙˘וב‰

˜‰ב" ,‰וכנ‚„ ‰עבו„˙ „‡‰ם „"„ר˘ו

ע˘ר˙

וˆע˜ ,"‰וכפי ˘כ˙ב ‰רמב"ם

)‰ל' ˙˘וב‰

פ"ב "‰ו( "‡ף על פי ˘˘˙‰וב ‰וˆ‰ע˜‰
יפ ‰לעולם ,בע˘ר˙ ‰ימים ˘בין ר‡˘
˘‰נ ‰ויום ‰כפורים ‰י‡ יפ ‰ביו˙ר,
ומ˙˜בל˙ ‰י‡ מי„".

◇ ◇ ◇

לסו‚ים ˘ונים ˘י˘ בעם י˘ר‡ל ,ונטיל˙ם

ומ˜ור „‰בר מ˘ ‰ימים ‡לו מסו‚לים

"פרי„˙כם" ‰ -פירו„
˘בין בני י˘ר‡ל

יח„ מ„‚י˘‡‰ ˙‡ ‰ח„ו˙ ˘מ‡ח„ים ‡˙

ל˙˘וב‰ ,‰ו‡ מ‰כ˙וב )י˘עי' נ ,‰ו( "„ר˘ו

כל ‰סו‚ים בבני י˘ר‡ל יח„; מ˙‡"‰רו‚"

 '‰ב‰מˆ‡ו"˘ ,עליו ‡מרו חז"ל

ו‰נ ‰נו„ע לכל ‰טועם מע‰ ıחיים –
‰י‡ פנימיו˙ ˙‰ור˘‡ ,‰ר ‡‰ח„ו˙ ˘בין
˜‰ב" ‰וכנס˙ י˘ר‡ל ב‡ ‰ב„ בב„ עם

˘י˘ בו טעם וריח וע„ ל"‰ערב‡˘ "‰ין
ב ‰ל‡ טעם ול‡ ריח ,נע˘ים כולם למˆו‰
‡ח˙ – "‡‚ו„‡ ‰ח˙ ,לע˘ו˙ רˆונך בלבב
˘לם".

‡‰ח„ו˙ ˘ב˙וך בני י˘ר‡ל ‚ופ‡ .כי ˘ני

וב„רך זו מ˙ב‡ר כמין חומר ל˘ון

‰עניינים ˙לויים ומסובבים ‡ח„ מחבירו

‰סוכו˙

‰מ„ר˘,

˘בסיומו

˘ל

ח‚

)וכנוסח ˙‰פיל" :‰ברכנו ‡בינו – )כ‡˘ר(
כולנו כ‡ח„"(„ :כ‡˘ר מ‡יר‰ ‰נ˘מ,‰
˘‰י‡ ‰מ‡ח„˙ י‰ו„י עם ˜‰ב"‰ ,‰רי
ב„רך ממיל‡ נר‚˘ פחו˙ ‰חילו˜ ˘בין
י‰ו„י לחבירו ]˘‰רי עי˜ר ˙‰‰חל˜ו˙ בין
בני י˘ר‡ל ‰ו‡ מˆ„ ענייני ‚‰וף ,ו‡ילו

ל‚

 (16ור‡ ‰ב‡רוכ˙ ‰ני‡ פר˜ לב .ספר ‰ערכים
חב"„ ערך "‡‰ב˙ י˘ר‡ל" .ועו„.
 (17סוכ ‰כז ,ב .ור‡ ‰ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ע'
.280
 (18וי˜ר‡ רב ‰פ"ל ,יב.

)ר" ‰יח,

‡ ובפר˘"י( ˘˜‰ב"" ‰מˆוי לו" ל‡„ם
ב"ע˘ר ‰ימים ˘בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום
‰כפורים".

‡˙  '‰ב‰מˆ‡ו" .ו‚ם מ˘ ‰ילמ„ „‡‰ם
לעבו„˙ו מסיפי˜„ ‰ר‡ "˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו
˜רוב"˘ ,כל ‡לו ‰ם יסו„ ועי˜ר ‚„ול
בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ בור‡ו בימים ˜„ו˘ים
‡לו.

"ל„רו˘" בע˙ "‰ימˆ‡ו",
ו"ל˜רו‡" – "ב‰יו˙ו ˜רוב"
על „רך ‰פ˘ט˘ ,ני חל˜י ‰כ˙וב
"„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו" ו"˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו
˜רוב"‰ ,ו‡ כפל ל˘ון ˘ל ‡ו˙ו ˙‰וכן,

וי˘ ל˙מו ‰בז‰„ ,‰ל‡ ‰מˆ‡ו ˘ל

ליופי ‰מליˆ˘ ,‰ב‰יו˙ " '‰מˆוי"

˜‰ב" ‰ל‡י˘ ‰י˘ר‡לי בע˘ר ‰ימים

ו"˜רוב" י˘ "ל„רו˘" ו"ל˜רו‡" ‡˙

‡לו ˆריך ל‰בי‡ ˙‰עוררו˙ בכל ענייני

˜‰ב") ‰ור‡ ‰במˆו„ו˙ ע"‰פ(.

עבו„˙ ‰בור‡ י˙"˘ ,ובפרט בעבו„˙

‡ך ב„רך ‰‰לכ ‰ו„‰רו˘ ,ובפרט על

˙‰פיל˘ ,‰בע˙ ˘˜‰ב" ‰מˆוי ו˜רוב

פי פנימיו˙ ‰עניינים ,ו„‡י ˘˘ני חל˜י

‡ליו מ˙˜בלו˙ ˙פילו˙יו מי„‡ .ך מ‰י

‰כ˙וב ‰ם עניינים ˘ונים ז ‰מז ,‰ובכל

˘‰ייכו˙ ‰מיוח„˙ ˘ל ˜ירוב ו‚ילוי ז‰

‡ח„ מ‰ם ˙וכן וחי„ו˘ מיוח„˘‡ .ר

לעבו„˙ ˘˙‰וב„ ‰וו˜‡?

"‰מˆ‡ו" ˘ל ˜‰ב" ‰מעורר ‡˙ י˘ר‡ל

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ל„
ל"„ר˘ו ‡˙  ,"'‰ו‡לו "ב‰יו˙ו ˜רוב"

ועל כך מו„יע ˜‰ב"˘ ,‰בימים ‡לו

ˆריך לעורר ‡˙ „‡‰ם ל"˜ר‡ו‰ו" ,וכפי

ב‡ופן מיוח„ ‰רי ‰ו‡ "מˆוי" ל‡„ם,

‡˘ר י˙ב‡ר.

˘‰ו‡ מ˙‚ל ‰לי‰ו„י ב„רך "מˆי‡"‰
˘‡ינ˘˜ ‰ור ‰עם עבו„˙ו במ˘ך ˘‰נ‰

‡‰ב˙ ˘‰י"˙ לי˘ר‡ל
– כ‡ב ל"˙ינו˜ ˜טן"
כ‡˘ר ˘‰י"˙ "מˆוי" לו ל‡„ם,
מור„‰ ‰בר על כך ˘„‡‰ם ל‡ ‡˙‰מı
ועב„ בכ„י לזכו˙ ל‚ילוי ז"„ .‰מˆי‡"‰
מ˘מעו˙„‡‰˘ ‰ם ל‡ חיפ˘ ו˙‰יי‚ע
‡חר „‰בר‰˘ ,רי ל‡ י˙כן לומר ˘‡„ם
י‰י ‰טורח "לחפ˘ מˆי‡‡ ,"‰ל‡ ב‡ לו
„‰בר פ˙‡ום ב‰יסח „‰ע˙

)סנ„‰רין ˆז,

‡(.
ומכך מובן‰˘ ,פסו˜ "ב‰מˆ‡ו" מ„בר
ב‡„ם ˘מˆ„ עבו„˙ו ומעל˙ו ‡ינו ר‡וי
ל‚ילוי ז˘ ‰ל ˜רב˙ ˘‰י"˙ ,ומכל מ˜ום
˜‰ב"" ‰מˆוי" לו מבלי ˙‰ח˘ב במעמ„ו
ומˆבו ,ו‰רי ‰ו‡ מ˜בל ‡˙ ‚‰ילוי כ‡„ם
‰מוˆ‡ מˆי‡ ‰ב‰יסח „‰ע˙ בל‡ ˘עמל
על כך.
ו‚ילוי ז ‰ב‡ ל‡„ם בימים ‡לו ˘בין
ר" ‰ויום ‰כפורים:
ב˙חיל˙ ˘‰נ ,‰עו˘„‡‰ ‰ם ח˘בון
ˆ„˜ מכל מע˘יו „יבוריו ומח˘בו˙יו
במ˘ך ˘‰נ˘ ‰עבר ,‰ו‡ם ‡ינו מרמ‰
‡˙ עˆמו‰ ,רי יו„ע ‡„ם ‡˙ ‡‰מ˙ ‡˘ר
מˆבו ‰רוחני רחו˜ ביו˙ר מכפי ‰רˆוי,

˘עבר ‰ועם מˆבו ‰רוחני .וי˙ר ‰מזו:
˘מ˙‚ל‡ ‰ף למי ˘‡ינו טורח כלל לחפ˘
ולב˜˘ ˜רב˙ ‡ ;'‰ל‡ כמˆי‡‰ ‰ב‡‰
ל‡„ם ב‰יסח „‰ע˙ ,מ˙‚ל˘‰ ‰י"˙ לכל
‡י˘ י˘ר‡ל ב‡ופן ˘וו.‰
וטעם „‰בר מ˘ ‰זוכ ‰כל י‰ו„י ל‚ילוי
נפל‡ ז˘ ‰ל ˜רב˙ ‡ ,'‰ף ˘מˆ„ עבו„˙ו
‡ינו ר‡וי לכך כלל:
בנו‚ע ל‡‰ב˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל,

˘מח˙ ˙ור‰

פ‚

ו˜ליט‰ ˙‡ (‰עניינים ‰נעלים „ח‚

נעלי˙ יו˙ר; וכמרומז ב˘‰ם "˜‰פו˙" –

ב˙וך

˘עו˘ים ב˘מיני עˆר˙ וב˘מח˙ ˙ור– ‰

מˆי‡ו˙ „‡‰ם ‚ופ‡'˘ ,יח„רו' וי˙‡ח„ו

˘על י„ם נמ˘ך 'מ˜יף' ממ„ר‚ ‰נ˘‚ב˙

עימו בפנימיו˙ו.

ונעלי˙ יו˙ר מ‡˘ר '‰מ˜יפים' „סוכו˙.

‰סוכו˙ ב‡ופן ˘יי˜לטו ויי‡ספו
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ומ ‰יומ˙˜ו ב„רך זו „ברי ˙ר‚ום יונ˙ן

וי"ל ˘על ˘ם פרט ז ‰נ˜ר‡ ‰יום ב˘ם

בן עוזי‡ל ‡‰מורים˘‰˘ ,מח„ ‰יום

"˘מח˙ ˙ור˘ – "‰ם בפני עˆמו ˘ל‡

˘‰מיני ˘ייכ˙ ‰י‡ לז˘ ‰נ‡ספים "מן

ניכר בו כלל ‰‰מ˘ך לח‚ ‰סוכו˙ – על

מטילכון לב˙יכון" – מן ‰סוכ‡ ‰ל ‰בי˙;

˘ם '‰מ˜יף' ‰נעל ‰יו˙ר ˘‰ו‡ ‡ינו

ולכ‡ור˙ ‰מו :‰ל˘מח ‰זו מ ‰עו˘?‰

‰מ˘ך לסוכו˙.[14

‡‰מנם ˘מחים ‡נו בז˘ ‰נס˙יימ‰
‰מˆו‰ ‰ח˘וב˘ ‰ל י˘יב˙ סוכ!?‰

"עכבו עימי עו„ יום ‡ח„"
על-פי ‰סבר ‰זו בחילו˜ בין סוכו˙

‡ל‡:
כ˘ם ˘‰סוכ ‰עˆמ‰ ‰י‡ "„יר˙
ער‡י"  ,כך ˘‰‰פע„‡‰˘ ‰ם מ˜בל
13

ל˘מיני עˆר˙ – יומ˙˜ו ויבו‡רו ,על-פי
„רך ‰פנימיו˙„ ,ברי רז"ל בעניין "˜˘‰
עלי פרי„˙כם".

‡י˙‡ במ„ר˘ )‡‚„˙ בר‡˘י˙ פ"˘ (‡ ,‰עוˆם

מסכך ‰סוכ‰ ‰י‡ ב‡ופן ˘ל "ער‡י",

‡‰ב ‰זו נרמז בכ˙וב )‰ו˘ע י‡" (‡ ,כי נער

וכ‡מור – ˘בימי ח‚ ‰סוכו˙ מ˜בל „‡‰ם

„‰נ ,‰בפירו˘ ˘‰ם ")˘מיני( עˆר˙",

י˘ר‡ל ו‡ו‰ב‰ו" .וממ˘יל ‡˙ „‰בר

ב„רך 'מ˜יף' בלב„ ,ו‡ין „‰בר חו„ר

י„וע ‰מ„ר˘ " :עˆר˙י ‡˙כם לפניי.

ל‡‰ב˙ ‡‰ב לבנו ˜‰טן" :כ˘ם ˘בנו ˘ל

בפנימיו˙ו כ„בר ˜בוע ומיו˘ב;

כמלך ˘זימן ‡˙ בניו לסעו„ ‰לכך וכך

‡„ם כ˘‰ו‡ ˙ינו˜ ˜טן‡ ,ם יחט‡ ‡ין
‡ביו מסל˜ עליו מפני ˘‰ו‡ ˜טן  . .כך
י˘ר‡ל‡ ,פילו חוט‡ין  . .מעל ‰עלי‰ן
˘‰ן כ˙ינו˜ ˜טן˘ ,נ‡מר כי נער י˘ר‡ל
ו‡ו‰ב‰ו".
‰נ ‰מˆ‡נו כ‡ן עוˆם ‡‰ב˙ ˘‰י"˙
לכל י‰ו„י‡ ,פילו חוט‡ ח"ו‡˘ ,ו‰בו
‡‰ב ‰עˆמי˙ ובל˙י ˙לוי ‰ב˘ום „בר,

וזו‰י

˘‰מח‰

„‚‰ול‰

˘ב˘מיני

עˆר˙‡˘ ,ז נ‡ספים מן ‰סוכ‡ ‰ל ‰בי˙
)וכל˘ון ר˘"י ‰נ"ל‡˘" :ין יו˘בין

15

ימים ,כיון ˘‚‰יע זמנו – ‡מר :בב˜˘‰
מכם עכבו עמי עו„ יום ‡ח„ ‰˘˜˘ ,עלי
פרי„˙כם".

בסוכ„ – ("‰בר ‰מור ‰על כך ˘‡ו˙ם

ולכ‡ור ,‰מ˘ל ז‡ ‰ומר „ר˘ני‰ :י‡ך

עניינים ˘נמ˘כו בסוכ ‰ב‡ופן ˘ל

מסייע ˘מיני עˆר˙ לעניין ז‰˘˜"„ ‰

"ער‡י" ו'מ˜יף'‰ ,רי ע˙ ‰מכניסים ‡ו˙ם

עלי פרי„˙כם"; „מ ‰בכך ˘נ˘‡רים יום

‡ל ‰בי˙ ˘‰ו‡ "„יר˙ ˜בע" ,ב‡ופן ˘ל

‡ח„ נוסף‰ ,רי סוף סוף ייפר„ו! כלומר:

˙‰יי˘בו˙ בפנימיו˙ „‡‰ם.

כיון ˘סוף סוף מוכרח ל‰יו˙ "פרי„˙כם"

כ‡ב ‡‰ו‰ב ‡˙ בנו ˙‰ינו˜ בל‡ ˙נ‡ים

]וי˘ ל‰וסיף˘ ,ל‡חר ˘ממ˘יכים

לבסוף – מ‰י ˙‰ועל˙ בז'˘ ‰יחטפו'

ו‡פילו כ‡˘ר יחט‡ לו .ומ˘ום כך‚ ,ם

'‰מ˜יפים' „סוכ ‰ב‡ופן פנימי ,ב‡ים

ל‰יו˙ עו„ יום ‡ח„ בו י‰יו יח„יו‡ ,ם

כ‡˘ר ‡ין ‰נ„‡‰ ˙‚‰ם כ„בעי במ˘ך

ומ˙נוˆˆים 'מ˜יפים' ח„˘ים – ממ„ר‚‰

בל‡ו ‰כי ל‡חריו י‡לˆו 'ל‰יפר„'?

ו‡פילו "כ„בעי לי ‰למיעב„ ל‡ עב„"

˘‰נ ‰כול‰ ,‰נ ‰בימים ˘בין ר‡˘ ˘‰נ‰

)כ˙ובו˙ סז ,(‡ ,ויכול ליפול ביי‡ו˘ ח"ו,

ליום ‰כפורים מ˙‚ל˜‰ ‰ב" ‰לכל י‰ו„י,

בח˘בו מי ‡ני ומ‡ ‰ני ˘‡וכל ל˙‰עלו˙

‚ם כ‡˘ר „‰בר ב„רך "מˆי‡‡˘ "‰ינו

ול˜˙‰רב ‡ל ‰בור‡ י˙"˘.

ר‡וי לכך מˆ„ עˆמו.

 (12כפי ˘מובן מ˙ר‚ום ‡ונ˜לוס על "עˆר˙"
– "כני˘ין" ,במ˘מעו˙ ˘ל ‡סיפ .‰ור‡ ‰ל˜וטי
˙ור ‰סוכו˙ פ‡˘ .‚ ,מיני עˆר˙ פח‡ .‡ ,‡ˆ .„ ,ור
˙‰ור˘ ‰מע"ˆ ע' ‡'˙˘פט .ובכ"מ.
 (13סוכ ‰ב.‡ ,

 (14וי˘ ל‡‰ריך בז‡ ,‰ך ‡כ"מ; ור‡ ‰בל˜ו"˘
ח"ט ˘נסמן לעיל ב‰ערו˙  3ו.5-
 (15ל˘ון רבינו בחיי פינחס כט ,ל .‰ובי˙ר
‡ריכו˙ בפר˘"י ע‡ – ˙"‰מור כ‚ ,לו; פינחס כט,
לו.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

פב
ב˘ם "˘מיני" לימי ח‚ ‰סוכו˙ – וז‰ו

ל˘בע ‰חל˜ים ופרטים ;10וכ‡˘ר י‰ו„י

‚ופ‡ ‰י˙רון ב˘מיני עˆר˙ ל‚בי ‰ימים

יו˘ב ˘בע ‰ימים בסוכ‰ – ‰רי ‰ו‡

˘לפניו ,בז‡"˘ ‰ין יו˘בין" ב‡ו˙ ‰סוכ‰

ממ˘יך מן '‰מ˜יפים' ‰עליונים בכל

)˘י˘בו בימים ˘לפני ז ,(‰כפי ˘י˙ב‡ר

חל˜י נפ˘ו ומˆי‡ו˙ו.

ל˜מן.

‡מנם ‡ף ˘על י„י ‰י˘יב ‰בסוכ‰

יום ‰כיפורים

‡‰ב‚ ‰לוי‚ ‰ם כ˘‡ין
ר‡ויים לכך
ו‰נ‡ ,‰ף ˘˜‰ב" ‰מ˙‚ל ‰לכל ‡י˘
י˘ר‡ל בימים ‡לו ,מכל מ˜ום יכול „‰בר

ויסו„ ז ‰עול‚ ‰ם מ˙וך מ˘ ‰מˆינו

מ˜בל „‡‰ם מן '‰מ˜יפים' ˘בסכך‰ ,רי

ל‰יו˙ ב‡ופן ˘‡ינו מר‚י˘ ב‚לוי ˜רב˙

טעם מחו„˘ ל˘מח˙ ˘מיני עˆר˙

˘‰פע ‰זו בעי˜ר‰ ‰י‡ בבחינ˙ 'מ˜יף' –

˘‰י"˙ .ועל „רך ‰בן ˜‰טן ˘יחט‡

כלומר‡‰ :ורו˙ ‰עליונים ‡ינם 'חו„רים'

ל‡ביו‡˘ ,ף ˘‡ינו "מסל˜ו מעליו" ,מכל

בפנימיו˙ו ˘ל „‡‰ם ומ˙‡ח„ים עימו

מ˜ום במˆב ז‡ ‰ין ‡‰ב˙ ‡‰ב מ˙‚ל‰

ביחו„ ‚מור‡ ,ל‡ ‰ם נ˘‡רים כ„בר

‡ל ‰בן ב‡ופן ˘יר‚י˘ בפועל ‡˙ ˜רב˙

'מ˜יף' ˘למעל ‰ממנו ,11כ˘ם ˘כפ˘וטו

‡‰ב ‡ליו.

ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל – על ‰פסו˜
"ביום ˘‰מיני עˆר˙ ˙‰י ‰לכם"" :ביומ‡
˙מינ‡ ‰כני˘ין ˙‰וון בח„ו‡ מן מטילכון
לב˙יכון )מן סוכו˙יכם ‡ל ב˙יכם( כני˘˙
ח„ו‡ ויומ‡ טב‡";
˘‚ם בז ‰נר‡ ‰בעליל – ‡˘ר ‡ין
‰פירו˘ ˘˘מיני עˆר˙ ‰ו‡ עניין נפר„
ל‚מרי‡˘ ,ין לו ˘ייכו˙ עם ח‚ ‰סוכו˙,
‡ל‡ ‡„רב˘‰ – ‰מח˘„ ‰מיני עˆר˙
מיוס„˙ ‰י‡ במˆי‡ו˙ "‰סוכ ,"‰בז‰
˘נ‡ספים "מן מטילכון לב˙יכון" ,וכמו
˘י˙ב‡ר.

ל‰בי‡ ‡˙ ‡‰רו˙
‰סוכ ‰ל'„יר˙ ˜בע'
בי‡ור ‰עניין:
ב˙ור˙ ˜‰בל ‰מבו‡ר˘‡ ,ר בסכך
‰סוכ‰

מ˙נוˆˆים

‡ורו˙

עליונים,

‰נ˜ר‡ים 'מ˜יפים' ,וכ‡˘ר י‰ו„י יו˘ב
בˆל ‰סכך ‰רי ‰ו‡ זוכ ‰ל˜בל ˘‰פע‰
ו‡‰ר ‰מן 'מ˜יפים' ‡לו.
וז‰ו ˘נˆטווינו ל˘ב˙ בˆל ‰סכך
˘בע ‰ימים – "בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙
ימים" – כי מספר ˘בע ‰ו‡ מספר כללי,
˘כל

‰עניינים

˘בברי‡‰

מ˙חל˜ים

‰רי ‰סכך ‡ינו מ˙‡ח„ עם „‡‰ם ‰יו˘ב
˙ח˙יו ‡ל‡ ר˜ מסבב ‡ו˙ו מבחו) ıובז‰
˘ונ‰ ‰ו‡ ב˙כלי˙ ממזון ומ˘˜‰˘ ,‰ם
נכנסים ב˙וך ‚וף „‡‰ם ממ˘ ומ˙‡ח„ים
עמו ב‡ופן ˘ל "„ם וב˘ר כב˘רו"(;
וז‰ו ‰חי„ו˘ ˘ל יום ˘‰מיני˘" ,מיני
עˆר˙"˘ ,בו "עוˆרים" )מל˘ון 'עˆיר'‰

ועל„-רך-זו יכול „‡‰ם לומר‰ :ן ‡מ˙
˘מפני ‰‡‰ב‰ ‰עˆמי˙ ˘ל ˜‰ב" ‰לעם
˜רובו‡ ,ינו "מסל˜ מעליו" ‚ם כ‡˘ר ‰ם
חוט‡ים ,ו‰ו‡ "מˆוי לו" ב„רך מˆי‡;‰
‡ך ע„יין ‡ולי ‡ין כ‡ן ˜ירוב‡˘ ,ין ז‰
ב‡ופן ˘יר‚י˘ „‡‰ם ˜ירובו ל˘‰י"˙.
ועל כך מוסיף ‰נבי‡ ומו„יע "˜ר‡ו‰ו
ב‰יו˙ו ˜רוב" – ˘בימים נעלים ‡לו ,ל‡

 (10ר‡˘ ‰ו"˙ ‰ר˘ב"‡ ח"‡ סי' ט .כלי י˜ר ר"פ
˘מיני .וב‡רוכ ‰ב„רו˘י ‰חסי„ו˙ „" ‰וי‰י ביום
˘‰מיני – מ˘‰נים ˙˘"„ ,‰"˘˙ ,ועו„.
 (11מ˘ל ,ב„‡"פ ,לכל ‰ב‡ ל˜מן˙ :למי„
˘‰ומע ˘יעור מפי רב ‚„ול בחכמ ,‰וככל ˘נמ˘ך
˘‰יעור ‰רי ‰ו‡ נע˘ ‰עמו˜ יו˙ר ויו˙ר .ובכן:
˙‰למי„ ,מפני ˜טנו˙ ˘כלו )ב˘‰וו‡ ‰ל˘כל ‰רב
‰עמו˜(‰ ,רי ˘‡˙ חל˜ו ‰ר‡˘ון ˘ל ˘‰יעור ‰ו‡
˙ופס ב'פנימיו˙' ,כלומר‰ :ו‡ מבין ‡ו˙ו ‰יטב
ומ˙עˆם עמו ,ע„ ˘יכול ל‰סבירו לחברו כעניין
מ'˘לו' )וי˙כן ‡פילו ˘חברו יח˘וב ˘‰ו‡ חי„˘
ז‡˙ בכוחו˙ עˆמו(; ‡ולם ‡˙ חל˜ו ˘‰ני ˘ל
˘‰יעור – ˘‰ו‡ עמו˜ ביו˙ר – ‰ו‡ ˙ופס ר˜
בבחינ˙ 'מ˜יף' ,כלומר‡ :ין ‰ו‡ יכול ל‰סביר ז‡˙
לחבירו ,כיון ˘‰ו‡ בעˆמו ל‡ ‰בין ‡˙ ‰עניין על
בוריו ,ו‡ין ז‡˙ ‡ל‡ ˘„ברי ‰רב 'מרחפים' מעל
˘כלו .ר˜ ל‡חר ˘‰ו‡ י˙‡מ ıוי˙יי‚ע ב‰בנ˙
„‰ברים‡ ,ז י‰פכו „ברי ‰רב מ'‡ו˙יו˙ פורחו˙'
לעניין 'פנימי' ‰מ˙יי˘ב ב˘כלו.

זו בלב„ ˘˜‰ב" ‰מˆוי לכל י‰ו„י ועוזרו
ומסייעו ל˘וב ‡ליו‡ ,ל‡ ‚ם "˜רוב"
‡ליו˘ ,מבלי ‰בט על מעמ„ו ומˆבו
‰רוחני ,מר‚י˘ „‡‰ם ב‡ופן ‚לוי ‡‰ב˙ו
ו˜רב˙ו ˘ל ˜‰ב" ‰לי˘ר‡ל.

ל‰
"כמים ‰פנים לפנים" )מ˘לי כז ,יט( .ו‡ם
כן ‰נ„‡‰ ˙‚‰ם ועבו„˙ו מחמ˙ ‚˙‰לו˙
˘‰י"˙

עליו,

עלי‰

ל‰יו˙

ב„ו‚מ˙

"‰מˆ‡ו" ו"ב‰יו˙ו ˜רוב":
"„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו"
כ‡˘ר י‰ו„י ‡ינו מ˙יי‚ע בעבו„˙ '‰
מ˘ך כל ˘‰נ‰ ,‰רי עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן
˘ל "מˆי‡‡˘ – "‰ינו מ˘ים ליבו ועיונו
בעבו„˙ ‡ ,'‰ל‡ עוס˜ ב˙ור ‰ומˆוו˙י‰
ב‰יסח „‰ע˙ בל‡ „˙˘‰לו˙ וי‚יע.‰
וכ‡˘ר מ˙‚ל‡ ‰ליו ˘‰י"˙ ב„רך
"מˆי‡ "‰בל‡ „˙˘‰לו˙ מˆי„וˆ ,ריך
„‰בר לעוררו "ל„רו˘" ‡˙ „˘ ,'‰רי˘‰
מ˘מע ‰ב˜˘ ‰וחיפו˘ חז˜ ביו˙ר

)ר‡‰

ר˘"י „" ‰ו„ר˘˙ – סנ„‰רין מ ,סע"‡(„‡‰˘ ,ם
מ˙יי‚ע ומ˙עס˜ ב„˙˘‰לו˙ רב ‰בעבו„˙
‰בור‡ ,וע„ ˘˙ובע )כ˙‰ר‚ום ע"‰פ( ממ˘
˜רב˙ .'‰
"˜ר‡ו‰ו ב‰יו˙ו ˜רוב"
ו‡ילו ‰פרט ˘‰ני ˘בכ˙וב˜‰˘ ,ב"‰
מˆוי לכל י‰ו„י ב‡ופן ˘מר‚י˘ ˜רב˙
 ,'‰מעוררו ˘ל‡ יס˙פ˜ ב„רי˘„˘ ‰ור˘
ומחפ˘ ˜רב˙  '‰ר˜ מˆ„ פנימיו˙ נפ˘ו;
‡ל‡ ˘˙‰י„‰ ‰רי˘ˆ‡ ‰לו ב‚לוי בכל
כוחו˙ נפ˘ו ,ו‰ו‡ עניין ˜"‰רי‡– "‰
˘„‡‰ם ˜ור‡ ומ‚ל˘‡ ˙‡ ‰ר טמון בלבו,

ל„רו˘ ˜רב˙  ,'‰ול‚לו˙‰
בכל כוחו˙ נפ˘ו

˘"י˜ר‡" וי‚ל˜ ˙‡ ‰רב˙  '‰ב‡ופן

˙כלי˙ ‚˙‰לו˙ ˘‰י"˙ לי‰ו„י בימים

˘כל פרט ופרט בכוחו˙ נפ˘ו י‰י ‰מ‡יר

‡לו‰ ,י‡ ˘י˙עורר „‡‰ם חזר‡ ‰ל ˜ונו

וכמו כן בעבו„˙ ע˘ר˙ ימי ˙˘וב,‰

וח„ור ב‡‰ר˙ ˜„ו˘˙ו י˙'.

˘מח˙ ˙ור‰

פ‡

ובו„‡י ˘ל‡ ‡˙ מˆו˙ נטיל˙ לולב.
]ומו„‚˘

ביו˙ר

ב"מנ‚‰

י˘ר‡ל"

˘˜ור‡ים ליום ז ‰ב˘ם "˘מח˙ ˙ור"‰
4
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– ˘ם ˘ל‡ ניכר בו ‰‰מ˘ך לח‚ ‰סוכו˙,
‡ל‡ ‰ו‡ עניין בפני עˆמו ל‚מרי[.
וב‡מ˙ ˘‡ין ˆורך ל‰כביר במלים ,כי
מפור˘ ב‚מר‡˘˘ 6מיני עˆר˙ ‰ו‡ "ר‚ל
בפני עˆמו" )כי "‡ין ˘ם ח‚ ‰סוכו˙
עליו"(; ומע˙ ‰מוטל עלינו ל‰בין
ולח˜ור‡ :ם "ר‚ל בפני עˆמו" ‰ו‡ –
מ ‰מ˜˘ר ‡ו˙ו עם ח‚ ‰סוכו˙ ,ע„
˘‰ו‡ נ˜ר‡ ב˘ם "˘מיני" ל˘בע˙ ימי

יום
הכיפורים

‰סוכו˙ ?7וכפי ˘י˙ב‡ר ב„ברים „ל˜מן.

"˘‡ין יו˘בין בסוכ"‰
בפירו˘ ר˘"י למסכ˙ סוכ ,8‰על מ‰
˘‡מרו כי ˘מיני עˆר˙ ‰ו‡ "ר‚ל בפני
עˆמו" – מˆינו „בר חי„ו˘ :ב„רך כלל
מבו‡ר ˘‰יו˙ו ר‚ל בפני עˆמו ‰ו‡
"˘‡ין ˘ם ח‚ ‰סוכו˙ עליו"‡ ,9ולם
˘ם מזכיר ר˘"י עניין נוסף )ומחו„˘( –
"˘‡ין יו˘בין בסוכ."‰
ולפום רי‰ט‡ ,נר‡„‰ ‰בר מו˜˘:‰
ז‡˘ ‰ין יו˘בים בסוכ ‰ביום ˘מיני
עˆר˙‡ ,ינו מ˘ום ˘‰ו‡ "ר‚ל בפני
עˆמו"‡ ,ל‡ מ˘ום ˘‰ו‡ ‡ינו חל˜ מח‚
‰סוכו˙; ‰ל‡ ‚ם ‡ם ˘מיני עˆר˙ ל‡ ‰י‰
יום-טוב בכלל – ‚ם ‡ז ל‡ ‰יו יו˘בים בו
בסוכ ,‰כ˘ם ˘‡ין יו˘בים בסוכ ‰במ˘ך

וב‰ערו˙  19ו˘ 45-ם[ – ועכ"פ ,ב‡ר ıי˘ר‡ל )ב‰
„יברו במ˘נ ,‰במ„ר˘ ,בזו‰ר וכו'( יו˘בים בסוכ‰
˘בע ‰ימים בלב„ ,וביום ˘‰מיני ‡ין יו˘בים
בסוכ ‰כלל .ור‡‚ ‰ם ב‰ער 5 ‰ל˜מן.
 (4טור ורמ"‡ ב‡ו"ח סי' ˙רסט .ז‰ר ח"‚ רנו,
רע"ב.
 (5בחו"ל נו‚‰ים ל˜רו‡ ל‰יום  '‡‰ב˘ם "˘מיני
עˆר˙" ,ול‰יום ‰ב' ב˘ם "˘מח˙ ˙ור] "‰וי˘ בז‰
טעם עמו˜ )ו˘ייך ל‰מבו‡ר ל˜מן בפנים( – ר‡‰
ב‡רוכ ‰בל˜ו"˘ ח"ט ע'  225ו‡ילך וב‰ערו˙
 10ו˘ 22-ם[‡ .ך ב‡ר ıי˘ר‡ל ‰רי ˘ני ‰עניינים
ב‡ים ביח„ ,ולכן בז‰ר ‰וב‡ ‰עניין „"˘מח˙
˙ור "‰ב‰מ˘ך ל"עˆר˙" ,כיון ˘ר˘ב"י ‰י ‰ב‡רı
י˘ר‡ל˘˘ ,ם עו˘ים ‡˙ "˘מח˙ ˙ור "‰ב‡ו˙ו יום
˘ל "˘מיני עˆר˙" ]וב‡מ˙ ˘‚ם בחו"ל ,ז‚ ‰ופ‡
˘נ˜בע "˘מח˙ ˙ור "‰ביום ˘‰ו‡ יום טוב ˘ני
„"˘מיני עˆר˙" ,מוכיח ˘‰ם ˘ייכים ז ‰לז.[‰
 (6יומ‡ ‚ .‡ ,ח‚י‚ ‰יז .‡ ,ר" ,„ ‰ב .ובפר˘"י.
)מ‡מר ז ‰נמˆ‡ ‚ם בסוכ ‰מח ,רע"‡ – ‡ך ˘ם
מפר˘ ר˘"י ב‡ופן ‡חר ‡˙ ‰טעם לכך ˘‰ו‡ "ר‚ל
בפני עˆמו" ,כמוב‡ ל˜מן(.
 (7ור‡ ‰ט"ז ל‡ו"ח ס˙רס"ח ס˜"‡˘ ,ר˜ לעניין
פז"ר ˜˘"ב חלו˜ ‰ו‡ מח‚ ‰סוכו˙‡ ,בל "בל‡ו
‰כי ח„ ח‚ ‰ו‡".

רובם ככולם ˘ל ימי ˘‰נ!‰
ובכן ˜˘ – ‰כיˆ„ רו‡ים בז‡"˘ ‰ין
יו˘בין בסוכ‰ ˙‡ ,"‰יו˙ו ˘ל ˘מיני
עˆר˙ "ר‚ל בפני עˆמו"?
וˆריך לב‡ר בעומ˜ ‰עניין – ˘‡ף
˘ברוב ימו˙ ˘‰נ‡ ‰ין יו˘בים בסוכ,‰
‰רי ‡ינו „ומ˘ ‰מיני עˆר˙ ל˘‡ר
‰ימים :ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‡ ‰ין בכלל
'מˆי‡ו˙' )˘ל ˙ור"„ (‰סוכ˘ ‰ל מˆו,"‰
ולכן ל‡ ˘ייך ל„‚‰ירם כימים ˘ב‰ם
"‡ין יו˘בין בסוכ ‡‰„ ,"‰בימים ‡לו ‡ין
סוכ ‰מעי˜ר‡;
וז‰ו ‰חי„ו˘ „˘מיני עˆר˙˘ ,בו
"‡ין יו˘בין בסוכ :"‰ב‡מ˙ ביום ז‰
י˘ ˜˘ר ל‚„ר "‰סוכ ,"‰ולכן ‰ו‡ נ˜ר‡

 (8מח ,רע"‡.
 (9כך מפר˘ ר˘"י במ˜ומו˙ ‡‰חרים ב‰ם ‰וב‡
מ‡מר ז ,‰כנ"ל ב‰ער.6 ‰

עניינו
˘ל יום

עניינו
˘ל יום

‰ח‚ ˘'עוˆר'
ו'ממ˘יך' ‡˙ סוכו˙

עבו„˙ יו‰כ"פ -
בלי ל˘כוח מ‚‰וף!

פ

במ ‰נח˘ב ˘מיני עˆר˙"˘ ,ר‚ל בפני עˆמו" ‰ו‡ ,כ"˘מיני" ל˘בע˙ ימי ‰סוכו˙? /
ב˙ר‚ום יונ˙ן בן עוזי‡ל מפר˘˘˘ ,מח˙ ˘מיני עˆר˙ ‰י‡ 'בכניס ‰מן ‰סוכ ‰לבי˙'
 ‡‰מנם ˘מחים ‡נו בז˘ ‰נס˙יימ‰ ‰מˆוו‰ ‰ח˘וב˘ ‰ל י˘יב˙ סוכ / ?‰ב„ברי‰מ„ר˘" :בב˜˘ ‰מכם עכבו עמי עו„ יום ‡ח„ ‰˘˜˘ ,עלי פרי„˙כם"  -כיון ˘סוף
סוף מוכרח ל‰יו˙ "פרי„˙כם" ,מ‰י ˙‰ועל˙ ב"עו„ יום ‡ח„" ˘י‰יו יח„יו‡ ,ם בל‡ו
‰כי ל‡חריו י‡לˆו 'ל‰יפר„'?
בי‡ור רחב במ‰ו˙ו ˘ל יום ˘מיני עˆר˙ וחי„ו˘ו ביחס ל˘בע˙ ימי ח‚ ‰סוכו˙ בפרט

מ˙בוננים בעניינו ˘ל יום,

ל‡ כן‰ ,י ‰נ˜ר‡ ב˘ם "ח‚ ‰סוכו˙" ול‡

"יום ˘‰מיני" ‡˘ר בו "עˆר˙ ˙‰י‰

ב˘ם בפני עˆמו ; ועו„ ז‡˙ – „‰עניינים

לכם" – 1נ„ר˘ים ‡נו לברר ‡˙ מ‰ו˙ו ˘ל

‰עי˜ריים „ח‚ ‰סוכו˙ ‡ינם נו‚‰ים בו:

יום בכלל ,ו‡˙ חי„ו˘ו ביחס ל˘בע˙ ימי

ביום ז‡ ‰ין מ˜יימים מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ,3‰

כ‡˘ר

2

ח‚ ‰סוכו˙ בפרט.
„‰נ ,‰מח„ – ˘ם ‰יום-טוב ˘˙י˜נו

 (2וז‰ו ‚ם מ˘ ‰מברכים בו "˘‰חיינו" ,כ˘מח‰
ח„˘„ .‰ל‡ כיום ‡‰חרון ˘ל ח‚ ‰פסח ,בו ‡ין
מברכים "˘‰חיינו" – כי ‰ו‡ מ‰וו‰ ‰מ˘ך לימים
‰ר‡˘ונים „ח‚ ‰פסח.

ב‰מ˘ך ל˘בע˙ ימי ‰ח‚ ˘לפניו ולכן

 (3בחו"ל – ˘נו‚‰ים יום טוב ˘ני ˘ל ‚לויו˙
– ‰רי ˘ביום "˘מיני עˆר˙" )‰יינו ‰יום  ('‡‰כן
יו˘בים בסוכ‡) ‰ם כי י˘ חילו˜י מנ‚‰ים בפרטי
‰י˘יב (‰מˆ„ "ספי˜‡ „יומ‡"‡ .ך ‚ם ˘ם ‡ין
מברכים על י˘יב ‰זו ,כי ‡ין י˘יב ‰זו ˘וו‰
ל‰י˘יב˘ ‰בח‚ ‰סוכו˙ ]ור‡ ‰בבי‡ור ענינ‰
˘ל י˘יב ‰זו ע"„ ‰חסי„ו˙ )ו˘ייך ‚ם ל‰מבו‡ר
ל˜מן בפנים( – בל˜וטי ˘יחו˙ ח"ט ע'  227ו‡ילך,

חז"ל לומר בנוסח ˙‰פיל ‰ו˜‰י„ו˘‰ ,ו‡
"יום ˘מיני עˆר˙" – ‰יינו‰˘ ,ו‡ ב‡
נ˜ר‡ ב˘ם "˘מיני";
‡מנם מ‡י„ך – מובן˘ ,י˘ בו מ˘ום
חי„ו˘ ועניין מיוח„ בפני עˆמו – „‡ם
 (1פינחס כט ,ל.‰

לז

‡ם עניין ˙‰עני˙ ‰ו‡ כ„י ˘י˙נ˙˜ „‡‰ם מענייני ‚‰וף וי˙עס˜ ר˜ בעבו„ ‰רוחני˙,
מ„וע ˆ‰ום ‰ו‡ עי˜ר יו˙ר מ˙פילו˙ ועבו„ו˙ ‰יום?  /מ˘˜‰ ‰ר בין פר˘˙ נ„ב
ו‡בי‰ו‡˘ ,ני בני ‡‰רן ˘˜‰ריבו ‡˘ זר ‰לפני ˘ '‰מ˙ו ,ליום ‰כיפורים?  /בספרים
נ˙ב‡ר רבו˙ ‡ו„ו˙ ‚ו„ל מעל˙ם ו„ב˜ו˙ם ˘ל בני ‡‰רן .מ„וע ‡פו‡ ‰ז‰יר˙‰ ‰ור‰
˘ל‡ נלך ב„רכם ל„בו˜ ב '‰ב˙‰רוממו˙ מ‚‰וף ˘‚‰מי ע„ כלו˙ ‰נפ˘ ממ˘?
בי‡ור נפל‡ ב˘ני „„ˆ‰ים ˘בעבו„˙ יום ‰כיפורים :עי˜ר עבו„˙ ‰יום ב˙‰רוממו˙
מ‰עניינים ˘‚‰מיים ,ו˙כלי˙ עבו„˙ ‰יום ב‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם ל‡חר מכן ,בחיי
‰יום-יום ˘ל‡חרי יום ‰כיפורים

‰כיפורים' ,יום „˜‰ו˘'‰ ,ו‡

מ˘ב˙ו˙ ומוע„ים ‡˘ר מˆו ‰לענ‚ם

‰יום ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר מכל ימו˙ ˘‰נ,‰

ב‡כיל ‰ו˘˙י‰ ,‰נ ‰ביום ‰כיפורים

יום

וכמוב‡ ב‚מר‡'" 1ול˜„ו˘  '‰מכוב„'
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ז ‰יום ‰כיפורים" .ו˜„ו˘ ‰זו ˘ביום
‰כיפורים מעל ‰וי˙רון י˘ ב‡ ‰ף על

נ„מים י˘ר‡ל למל‡כי ˘‰ר˙‰„ – 4ו‡ יום
ˆום ו˙עני˙ ,בו „‡‰ם מ˙רומם ומ˙על‰
מעל כל ענייניו ‰חומריים ,ו‡ין עס˜ו בז‰

˜„ו˘˙ כל ˘ב˙ו˙ ומוע„י ˘‰נ ,‰כפי

‰יום ‡ל‡ ˜˙‰‰רבו˙ ו„‰בי˜ו˙ ב˘‰י"˙.

˘מ˘˙מע מכך ˘בל˘ון ‰כ˙וב נ˜ר‡ יום

‡מנם ,לפי ז ‰ני˙ן ‰י ‰לח˘וב,

‰כיפורים – "˘ב˙ ˘ב˙ון"˘‰ ,3ב˙ ˘ל

˘ביום ˜„ו˘ ז ‰על „‡‰ם ל˘כוח ל‚מרי

כל ˘‰ב˙ו˙.

מענייני ‚ופו וענייני עולם ‰ז˘‚‰ ‰מי,

˜„ו˘ ‰זו ב‡ ‰לי„י ביטוי ‚ם בעבו„˙
‰יום ‡ˆל כל ‡ח„ מי˘ר‡ל˘ ,ב˘ונ‰
˘ (1ב˙ ˜יט.‡ ,

„מ ‰לו בזמן נעל ‰ז ,‰בע˙ ˜רב˙ו לפני
 ,'‰ולמח˘בו˙ ‡ו„ו˙ ענייני עולם ‰ז‰
‰נחו˙ים;
‡ך ‡‰מ˙ ‰י‡‚˘ ,ם בע˙ ‰ר‚˘˙

 (2י˘עי' נח ,י‚.
‡ (3חרי טז ,ל‡‡ .מור כ‚ ,לב.

 (4ר‡ ‰רמ"‡ ‡ו"ח ס˙ר"י ס"„.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

לח
רוממו˙ ו˜„ו˘ ‰עˆומ ‰זו‡ ,ל לו ל‡„ם

‰בי˙ במיו„עיו ˘ל מ˜ום ,ו‰יי˙י סבור

ל˘כוח מענייניו ˘‚‰מיים ,וכ‡˘ר ‰ו‡

‡ו בי ‡ו בך ,עכ˘יו ‡ני רו‡‰˘ ‰ם

מ˙על ‰ומ˙רומם ע„ למ‡ו„ בעבו„˙ יום

‚„ולים ממני וממך" – 9וז ‰פ˘וט ˘ל‡

‰כיפורים ,עליו לזכור ולי„ע ˘˙כלי˙ ‰כל

יטע ‰ב‰ם מ˘ ‰ל‰ח˘יבם כ‚„ולים ממנו

‰י‡ עבו„˙  '‰בחיי ‰יום-יום˘ ,עבו„ ‰זו

ומ‡‰רן ,ו˘ב‰ם נ˙˜יים ‰עניין „"ב˜רובי

‡ין עניינ‰ ‰פרי˘ו˙ מחיי ‚‰וף ,כי ‡ם

‡˜„˘" ,ו‰ם ‡ינם ‡ל‡ חוט‡ים ל.'‰

ל‰יפך – ˘ב‰יו˙ו ‡„ם ‚˘מי בעל ˆרכים
‚˘מיים‡ ,ז „ו˜‡ ביכול˙ו ל˜יים ‡˙
˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ב˘לימו˙ ,כפי ˘י˙ב‡ר
ל˜מן.

ונ˙ב‡ר בז˘‡ ,‰ר ‡„רב – ‰עניין
‚„ול ‰י ‰בכניס˙ם ˘ל בני ‡‰רן ‡ל
˜‰ו„˘ ,ו‰ו‡ ˘ב‡ו ל˜‰טיר ˜טור˙ מ˙וך
„בי˜ו˙ נפל‡ ‰ב˘‰י"˙‰˘ ,יו מ˙עלים

חט‡ בני ‡‰רן – "ב˜רב˙ם
לפני "'‰
וי˙ב‡ר ז ‰ב„˜‰ם ˙וספ˙ טעם
ו‰סבר ‰ב˜רי‡˙ ˙‰ור˜˘ ‰בעו חז"ל
ל˜רו‡ ביום ‰כיפורים ,בפר˘˙ ‡חרי
מו˙

5

– „‡ף ˘טעם ˜‰רי‡ ‰בפר˘ ‰זו

‰ו‡ "לפי ˘ב˙וכו עבו„˙ ‰יום" ‡ .מנם,
6

י˘ לעיין ב˘ייכו˙ ˙‰חל˙ ˜‰רי‡– ‰
"‡חרי מו˙ ˘ני בני ‡‰רן ב˜רב˙ם לפני
 ,"'‰ל˙וכן ‰יום „יום ‰כיפורים ועבו„˙ו.
„‰נ ,‰בעניין חט‡ בני ‡‰רן נ˙ב‡ר
במ˜ום ‡חר˘ ,7חליל ‰לומר ˘‰י‰
בי„י‰ם חט‡ ועוון כפ˘וטו .כפי ˘מ˘מע
‚ם מ„ברי מ˘ ‰רבינו ל‡‰רן ‰כ‰ן
ב˘ייכו˙ למי˙˙ם‰" :ו‡ ‡˘ר „יבר '‰
ב˜רובי ‡˜„˘"" ,8יו„ע ‰יי˙י ˘י˙˜„˘

ומ˙רוממים ב„בי˜ו˙ם ב '‰ע„ ˘ב‡ו
לכלו˙ ‰נפ˘ ממ˘ מרוב ˙˘ו˜˙ם לי„ב˜
ב˘כינ.10‰
וכך י˘ לפר˘ ‡˙ ז˘ ‰יˆ‡ ˘‡ ‰מלפני
 '‰ו‡כל˙ם חיים˘ ,ל‡ ‰י ‰בז ‰מ˘ום
עונ˘ על חט‡ם ,כי ‡ם ˘בז‚‰ ‰יעו
ל˙כלי˙ „‰ב˜ו˙ ב ,'‰בחינ˙ כלו˙ ‰נפ˘
ויˆי‡˙ ‰מן ‚‰וף לי„ב˜ ב˘כינ] ‰ומ‰
‚ם ˘על-פי פ˘וטו ˘ל עניין ,ל‡ נˆטוו
ע„יין ˘ל‡ ל˜˙‰רב ‡ל ˜‰ו„˘ )„ˆיווי
ז ‰נ˙ח„˘ ר˜ ל‡חר מי˙˙ם( ,ומובן ‡ם
כן ˘ל‡ ‰י ‰בי„י‰ם חט‡ ועוון ז.[‰
‡ל‡ ˘‡עפ"כ ,ל‡ ‰י˙ ‰בי‡˙ם זו ‡ל
˜‰ו„˘ רˆוי„ ,‰לכן נˆטווינו ו‰וז‰רנו
˘ל‡ לנ‰ו‚ כבני ‡‰רן; ו„‰בר ˆריך
בי‡ור„ ,כיון ˘‚„ל ‰מעל˙ם בעניין
ז‚ ‰ופ‡ ,מ„וע ‰ז‰יר˙ ‰ור˘ ‰ל‡ נלך
ב„רכם ל„בו˜ ב '‰ב˙‰רוממו˙ מ‚‰וף

 (5טו˘ו"ע סי' ˙רכ"‡.
 (6ל˘ון ‰בי˙ יוסף ˘ם.
 (7על יסו„ „ברי ‡‰ו"‰ח  '˜‰רי˘ פר' ‡חרי.
ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל˜ לב ע'  98ו‡ילך.
˙ור˙ מנחם ˙‰ווע„ויו˙ חל"ט ע'  395ו‡ילך.
˘ (8מיני י.‚ ,

˘‚‰מי ע„ כלו˙ ‰נפ˘?
ו‰בי‡ור בז‡„ ,‰ף ˘‚ב ‰‰מעל˙
 (9וי˜ר‡ רב ‰פי"ב ,ב.
 (10ר‡‡ ‰ו"‰ח ˘ם.

שמחת
תורה

עח

אוצרות המועדים

‡ין לי‰ו„י ל‰ס˙פ˜ בכך ˘‰ו‡ בבחינ˙ 'לולב' – יו˘ב ‡ו‰ל‡ ,ל‡ נ„ר˘ ממנו ‚ם
'לע˘ו˙ פירו˙' – לפעול על ‡חרים‚˘ ,ם ‰ם יעב„ו ‡˙  ,'‰ויבו‡ו ל‰יו˙ בבחינ˙ ˙מר
)'פרי' ‰לולב( – "מ˙ ‰מר ז‡ ‰ין לו ‡ל‡ לב ‡ח„‡ ,ף י˘ר‡ל ‡ין ל‰ם לב ‡ח„ ‡ל‡
ל‡בי‰ם ˘ב˘מים".21
‡מנם ,ב‡ם יבו‡ י‰ו„י וי‡מר‡˘ ,ין ‰ו‡ ˘ייך לעבו„˙ ע˘יי˙ פירו˙ – ‡ין בכוחו
לפעול על ‰זול˙ ,ובטח ˘‡ין ביכול˙ו לע˘ו˙ פירו˙ טובים – ו‡ם כן˘ ,מ‡ יפסי˜
ל‚מרי ‡˙ עבו„˙ו כ'לולב' – לימו„ ˙‰ור ,‰ח"ו – על-כך ב‡‰ ‰מ˘נ 22‰ופוס˜˙ˆ" :יני
‰ר ‰ברזל כ˘רו˙" – ‚ם „˜לים רעים‡˘ ,ינם עו˘ים פירו˙ ,כ˘רים ליטול מ‰ם לולב.
ובענייננו‚ :ם י‰ו„י ז‡˘ ‰ינו עו˘ ‰פירו˙‡ ,ין לו ל‰ימנע מל‰יו˙ בבחינ˙ 'לולב',
מללמו„ ˙ור‡ .‰ל‡ ˘ב„ בב„ עם י‚יע˙ו ב˙ור ,‰י˘˙„ל לפעול על ‡חרים ,ומ˘מים
יסייעו‰ו ˘יוכל לע˘ו˙ פירו˙ טובים ומ˘ובחים.

יום ‰כיפורים

לט

עבו„˙ם ע„ למ‡ו„‰ ,נ˙ ‰כלי˙ ‰מטר‰

"לך ‡כול ב˘מח ‰לחמך" -
˙יכף ל‡חרי יום ‰כיפורים

מלוב˘ים ב‚וף בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי ,ור˜

ומˆינו ‡ף ל˙וכן עניין ז ‰בפרטי

ל˘מ ‰בר‡ ˜‰ב"‰ ˙‡ ‰עולם ‰י‡,
˘י˜יימו י˘ר‡ל ‡˙ ‰מˆוו˙ ב‰יו˙ם
עבו„ ‰זו ˘ל ˜יום ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ כפי
˘‰ם ב‚˘מיו˙‰ ,י‡ ‰מ˘לימ˙ ˙‡ ‰כלי˙
כוונ˙ ברי‡˙ ‰עולם .כ‡מור במ„ר˘,11
‡˘ר ˙כלי˙ ברי‡˙ כל ‰עולמו˙ ‰י‡
מ"˘ ‰נ˙‡ו˜‰ ‰ב" ‰ל‰יו˙ לו י˙' „יר‰
ב˙ח˙ונים"‰ ,יינו – בעולם ‰ז˘‚‰ ‰מי
ו‰חומרי „ו˜‡.
ולכן ‰ז‰יר˙ ‰ור˘ ‰ל‡ לנ‰ו‚ כבני
‡‰רן ˘˙‰רוממו ב„בי˜ו˙ם ע„ כלו˙
‰נפ˘ מ‚‰וף ,כיון ˘על „‡‰ם לכוון כל
˙‰עלו˙ ו„בי˜ו˙ ‡לי ‰יבו‡ בעבו„˙ו,
ל‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘ ‰בחיי ‰יום-יום ,ב˜יום
‰מˆוו˙ ב‡מˆעו˙ ‚‰וף ˘‚‰מי.
ועל-פי „˜‰מ ‰זו בבי‡ור עניין כניס˙
בני ‡‰רן ‡ל ˜‰ו„˘ ,ו‡‰ז‰ר˘ ‰ל‡
לנ‰ו‚ כמו˙ם ב„רך ‰פנימיו˙ – מבו‡ר
בטוב טעם ˙חיל˙ ˜רי‡˙ ˙‰ור ‰ביום
‰כיפורים בפר˘˙ בני ‡‰רן˘ ,בז‰
רˆו חז"ל ללמ„נו מוסר ˘‰כל ו‰ור‡‰
מיוח„˙˘‡ :ר ‚ם בע˙ ˙‰‰עלו˙ ˘ל ‰יום
‰מ˜ו„˘ ביו˙ר ,בו כל ‡ח„ מי˘ר‡ל ‡ין
מ‚מ˙ו ‡ל‡ לי„ב˜ ב '‰כבני ‡‰רן – ‰נ‰
על „‡‰ם לזכור ‡˘ר ˙‰כלי˙ ו‰מטר‰
˘ל ˙‰עלו˙ נ˘‚ב ‰זו‰ ,י‡ 'ל‰בי‡' ‡˙
˜„ו˘˙ יום ‰כיפורים במ˘ך כל ימו˙

עבו„˙ ‰כ‰ן„‚-ול ביום ‰כיפורים:
„‰נ ,‰סיום עבו„˙ יום ‰כיפורים ‰י,‰
ביˆי‡˙ ‰כ‰ן„‚-ול לבי˙ו – „"מלוין ‡ו˙ו
ע„ בי˙ו ,ויום טוב ‰י ‰עו˘ ‰ל‡ו‰ביו
ב˘ע˘ ‰יˆ‡ ב˘לום מן ˜‰ו„˘".12
]ועניין ז‰ ‰ו‡ חל˜ ופרט בעבו„˙
‰יום – כמוכח מכך ˘‰בי‡ו ‰רמב"ם
בספרו ‰י„ 13כחל˜ מן "ס„ר כל ‰מע˘ים
˘ביום ז‰„ – "‰ל‡ ‡ין עניינו „‰רמב"ם
ל‰בי‡ ס˙ם סיפורי „ברים‡ ,ל‡ „בריו
‰ם "‰לכו˙ ‰לכו˙".[14
ועל-פי פנימיו˙ „‰ברים י˘ לפר˘
‚ם עניין ז ‰על-פי ‰יסו„ ‰נזכר˘ ,בע˙
עבו„˙ יום ‰כיפורים י˘ לזכור ‡ו„ו˙
עבו„˙ ˘ '‰בחיי ‰יום-יום˜ ,יום ˙‰ור‰
ו‰מˆוו˙ ב‚˘מיו˙ ‰עולם;
„י˘ לומר„ ,ז˘ ‰יˆי‡˙ ‰כ‰ן„‚-ול
לבי˙ו ועריכ˙ ‰סעו„ ‰ל‡ו‰ביו מ‰וו˙
חל˜ מ„יני עבו„˙ ‰יום ,מלמ„˘ ,על
‡ף ˘עבו„˙ כ‰ן„‚-ול ביום ‰כיפורים
‰יי˙ ‰ב˙כלי˙ ‰פרי˘ו˙ ו„˜‰ו˘‰ ,‰נ‰
˙‰כלי˙ בז‡ ‰ינ‰ ‰פרי˘ו˙ ו‰‰ב„ל‰
מענייני ‰עולם לב„ ,‰כי ‡ם ב‰כרח
ל‰מ˘יך „˜‰ו˘‚ ‰ם לזמן ˘‡חר ‰יˆי‡‰

˘‰נ ,‰ל˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ב‚˘מיו˙
כ„בעי.

 (12מ˘נ ‰יומ‡ פ"ז מ"„.
‰ (13לכו˙ עבו„˙ יום ‰כיפורים סוף פ"„ .ור‡‰
ב‡רוכ ‰בל˜וטי ˘יחו˙ חל"„ עמ' ˘ ,106נר‡‰
ללמו„ כן ב„ע˙ ‰רמב"ם ‚ם מחמ˙ כמ˘ ‰ינויים

 (8סוכ ‰מ ,‰ב.
 (9סוכ ‰ל‚ ,סע"ב.
˙ (11נחומ‡ ˘מו˙ טז .ר‡‰ ‰בי‡ור בז ‰ב‡רוכ‰
ב˙ני‡ פל"ו ו‡ילך.

˘˘ינ ‰בל˘ונו מל˘ון ‰מ˘נ .‰ו‡כמ"ל.
 (14כל˘ונו ב„˜‰מ˙ו לספרו.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

מ
מן ˜‰ו„˘ ,לזמן ˘‰ולך לבי˙ו„ .לכן

וב˜˘‰פ ‰ר‡˘ונ ‰ני˙ן ‰י ‰לח˘וב

‰יˆי‡ ‰לבי˙ו ב˘לום ועריכ˙ ‰סעו„‰

˘ב' ענינים ‡לו ‰ינם ˘ונים ונפר„ים ז‰

נח˘בים לחל˜ בל˙י נפר„ מעבו„˙ ‰יום

מז‰˘ – ‰רי עבו„˙ ‰יום מˆ„ עˆמ‰

„˜‰ו˘.

‰י‡ עבו„˘ ‰ל ˙‰רוממו˙ מ˘‚‰מיו˙

ועל „רך ז ‰י˘ ללמו„ בעבו„˙ יום
‰כיפורים ‡ˆל כל ‡ח„ ו‡ח„ מי˘ר‡ל
– ˘ˆריכים לי„ע ˘עי˜ר ‰עבו„‡ ‰ינ‰
‰פרי˘ו˙ ו„˜‰ו˘˘ ‰ל יום ‰כיפורים
לב„‡ ,‰ל‡ בעבו„˙  '‰בחיי ‰יום-יום,
˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙ ב‚˘מיו˙.
וי˘ לב‡ר˘ ,ז‰ו ˙וכן ‰מוב‡ ב‰לכ‰

ו‡ין ל˘˜ ‰ר עם ענייני ‚‰וף ˘‚‰מי
כלל ,ור˜ ˘עם ז‡˙ ,י˘נ‡ ‰ז‰ר˘ ‰ל‡

‡˘ר במוˆ‡י יום ‰כיפורים י˘ לערוך
סעו„ ,‰וב˙ ˜ול יוˆ‡˙ ו‡ומר˙ "לך ‡כול
ב˘מח ‰לחמך"! – ˘בז ‰מו„‚˘ ‰עניין
‡‰מור˘‡ ,ר ˙כלי˙ ו˘לימו˙ עבו„˙

ומ˙˜יימ˙ עם עניינים ‚˘מיים.
לומר – ˘עניין '‰יˆי‡ ‰מן ˜‰ו„˘',
ו‰‰ור‡˘ ‰ל‡ לנ‰ו‚ כבני ‡‰רן )‰עבו„‰
עם ‚‰וף וענייניו( ,חזינן לו ‡ף בעבו„˙
‰יום עˆמו˘ ,מו„‚˘˙ ב˘‰ ‰ייכו˙
ל‚˘מיו˙ ‚‰וף ו‰עבו„ ‰עימו.

יום ‰כיפורים ‡ומרים לו "לך ‡כול

מן ענייני ‚˘מיו˙ ‚‰וף ו˙‰‰עס˜ו˙

ב˘מח ‰לחמך"!

בעניינים רוחניים בלב„ ,כי ‡ם ל‰יפך –

‰כיפורים :מח„

– עי˜ר עבו„˙ ‰יום

‰ו‡ ˙‰‰רוממו˙ מן ‰עניינים ˘‚‰מיים,
ו„‰בי˜ו˙ ב '‰בעבו„ ‰רוחני˙ מ˙וך ˆום
ו˙עני˙‡ .ך מ‡י„ך – על „‡‰ם ל‰עמי„
בזיכרונו˘‡ ,ר ˙כלי˙ ומטר˙ עבו„˙ ‰יום
‰י‡ ל‰מ˘יך ‡˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם ל‡חר מכן,
בחיי ‰יום-יום ˘ל‡חרי יום ‰כיפורים.

וז‰ו ‰טעם ˘‡נו נוטלים ‡˙ ‰לולב ול‡ ‡˙ ˙‰מר עˆמו:
כ‡˘ר ‡„ם מ‚יע ל˙ענו‚ ˘כלי ,יכול לבו‡ מז ‰ל'י˘ו˙' ו‰ר‚˘˙ עˆמו ,על ‰בנ˙ו
„בר ˘כל ז .‰ולכן ˘‰‰וו‡˘ ‰ל לולב ל˙למי„ חכם ‰י‡ „ו˜‡ בעלי ‰לולב ול‡ בפרי
עˆמו – ל‰ורו˙‚˘ ,ם מי ˘מבין ומ˘י‚ ב˙ורˆ ,‰ריך ˘ל‡ יבו‡ מז ‰לי„י י˘ו˙ חליל,‰
˘כן ˙‰ור‰ ‰י‡ "‡רוכ ‰מ‡ר ıמ„ ‰ורחב ‰מני ים" ,16ו˙‚˘‰ו ˘ל ‰לומ„ ב‰ ,‰י‡
כיחס עלי ‰לולב כלפי ‰פרי עˆמו.
◇ ◇ ◇

לומ„ ˙ור ‰חייב לע˘ו˙ פירו˙

˘‰י‡ עבו„˘‰ ‰ייכ˙ ל‚וף עˆמוˆ‰˘ ,ום
ו˙‰עני˙ ב‡ים ללמ„נו עי˜ר ‚„ול בחיי

"„' מינים ˘בלולב ב' מ‰ם עו˘ים פירו˙"

‚‰וף ˘ל כל ‡י˘ מי˘ר‡ל.
עניין ז ‰ביכול˙נו ללמו„ מן ‰˘‚„‰‰
‰עי˜רי˙ ˘י˘נ ‰ביום ‰כיפורים על ˆ‰ום
ו˙‰עני˙:
„‰נ ,‰עˆם ‰עוב„˘ ‰נ˜בע˙ ‰עני˙
ביום ‰כיפורים ,מובנ˙ ‰י‡ ביו˙ר – „‰רי
)כמבו‡ר לעיל( על-י„י ˙‰עני˙ מ˙נ˙˜
„‡‰ם מˆרכי ‚‰וף וביכול˙ו ל˜˘‰יע

)מנחו˙ כז(‡ ,

י„ועים „ברי ‰מ„ר˘ ˘ ,מין ‰לולב )˘י˘ בו 'טעם'( רומז על בעלי ˙ור .‰וי˘ ל‡‰יר
17

ול‚„‰י˘ עניין נוסף ˘ˆריך ל‰יו˙ ב'לולב':
על ‰פסו˜ "ˆ„י˜ כ˙מר יפרח"

18

כמל‡כי ˘‰ר˙.
‡מנם ,לפועל רו‡ים ‡נו – ˘ח˘יבו˙
עˆם ˙‰עני˙ ‚„ול‰ ‰י‡ יו˙ר מ‡˘ר
˘ל יום ‰כיפורים‰˘ ,רי מי ˘˙‰עני˙

„ור˘ים רז"ל

19

"מ˙‰ ‰מר ‰עו˘ ‰פירו˙ כך

„ˆ‰י˜ים עו˘ים פירו˙" .ו‰יינו˘ ,עניין ˙‰מר ‰ו‡ – לע˘ו˙ פירו˙ )וכמוב‡ ב‚מר‡

20

"„' מינים ˘בלולב ב' מ‰ם עו˘ים פירו˙"‰˘ ,ם לולב ו‡˙רו‚(.
ו‰‰ור‡ ‰מז ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙:

עˆמו בעבו„˙ ‰נ˘מ ,‰ל„בו˜ ב'‰

)‡מˆעי ‰מ‡פ˘ר ‡˙( ‰עבו„‰ ‰רוחני˙
 (15טור ב"י סי' ˙רכ„ „" ‰ו‡וכלין.

וטרי‡ – ˘'מ‚ינ '‰על ‰סבר‡ ‡‰מי˙י˙ מפני ˜ו˘יו˙ וס˙ירו˙.

ו‡„רב ‰י˘ בו ˙‰ייסרו˙ מסוימ˙ על ˘ע„יין ל‡ ‰בין ‰עניין ל‡˘ורו.

˘‚‰מיים ˘ל „‡‰ם„ ,לכן˙ ,יכף ל‡חרי

ב' ˘‚„‰ו˙ וˆ„„ים ˘ונים בעבו„˙ יום

‡‰מי˙י˙; ‰מס˜נ ‰נמ˘ל ‰לפרי )עי˜ר „‰בר( ,ו‰עלים ˘'מ‚ינים' על ‰פרי ‰י‡ ˜˘‰ל‡

– ˘‰י‡ נע˘י˙ ב‰יו˙ „‡‰ם ב‚וף ‚˘מי,

ל˙‰בונן ולר‡ו˙ ל‡ ‡˙ ˙‰‰נ˙˜ו˙

מ‰מבו‡ר ע„ ע˙ ‰נמˆ‡נו למ„ים

י˘ ‡˙ ˜˘‰ל‡ וטרי‡ בלימו„˜ ,ו„ם ˘ב‡ים למס˜נ ,‰וי˘ ‡˙ ‰מס˜נ‰˘ ‰י‡ ‰סבר‡

‰סו‚י‡ ול‚‰יע למס˜נ .‰ו‡ילו בע˙ ‰יו˙ו ˘רוי ב˘˜ל‡ וטרי‡‡ ,ין ‰ו‡ מ˙ענ‚ ע„יין,

‰יום ‰י‡ ב‰מ˘כ˙ „˜‰ו˘‚ ‰ם בענייניו

מ‰ו ‰עי˜ר „‰ -בי˜ו˙
ב˘כינ‡ ‰ו עינוי ‚‰וף?

‰עלים ˘˙פ˜י„ם ל‚‰ן על ‰פרי – כן ‚ם בנמ˘ל˘ ,בלימו„ ˙‰ור ‰י˘נם ˘ני חל˜ים:

ל˘כוח מעבו„˙ ˘ '‰ל כל ימו˙ ˘‰נ‰

„‰נ ,‰בעניין ˆ‰ום ו˙‰עני˙ י˘

◇ ◇ ◇

לימו„ ˙‰ור ‰נמ˘ל ‡כן ל˙מר‡ ,ך כ˘ם ˘ב˙מר ,י˘נו ‡˙ ‰פרי עˆמו ,וי˘נם ‡˙

ו‰נ ,‰טבע „‡‰ם ˘˙‰ענו‚ ˘‰כלי מלימו„‰ ,ו‡ בעי˜ר כ‡˘ר מˆליח לברר ‡˙

‡ולם ב˙‰בוננו˙ מעמי˜ ‰יו˙ר ,נר‡‰
15

ח‚ ‰סוכו˙

עז

‡ (19יוב י‡ ,ט.
 (4וי˜ר‡ רב ‰ל ,יב.
‰˙ (5לים ˆב ,י‚.
 (6במ„בר רב ‰פ"‚.‡ ,
 (7מנחו˙ כז.‡ ,

שיחות קודש
‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

עו

ז˜‰ ‰ב״˘ ‰כ˙וב בו„ˆ 10י˜ כ˙מר יפרח ,ענף ע ıעבו˙ ז˜‰ ‰ב״„ ‰כ˙יב 11ו‰ו‡ עומ„
בין „‰‰סים ,וערבי נחל ז˜‰ ‰ב״„ ‰כ˙יב בי׳ 12סולו לרוכב בערבו˙ ‚ו׳״.
וי˘ ל˙ווך ז ,‰ב„רך „‰רו˘ ,עם ‰מ„ר˘ ‰י„וע‰ '„˘ 13מינים ‰ם כנ‚„ ‰סו‚ים ˘‰ונים
˘בעם י˘ר‡ל :לומ„י ˙‰ור) ‰לולב( ,בעלי מע˘ים טובים )„‰ס(‡ ,ל˘ ‰מבורכים ב˘˙י
‰מעלו˙ )‡˙רו‚( ,ו‡ל‡˘ ‰ין ב‰ם ל‡ ז ‰ול‡ ז) ‰ערב.(‰
„‰נ ‰מעל˙ לימו„ ˙‰ור‰ ,‰י‡˘ ,י‰ו„י לומ„ ‡˙ חכמ˙  '‰ובכך מ˙‡ח„ עם
˜‰ב" .14‰וכן במˆוו˙ – ˘‰ם רˆונו י˙' – ˘כ‡˘ר י‰ו„י מ˜יים מˆוו˙ ,מעל˙ו ‰י‡,
˘‰ו‡ מ‡וח„ עם מˆו‰ ‰מˆוו˙˜‰ ,ב" ;‰וממיל‡ מובן˘ ,י‰ו„י ˘‰ו‡ בבחינ˙ 'לולב',
‡ו '„‰ס'‡ ,ו '‡˙רו‚' ,מעל˙ו ‰י‡ – ˘˜‰ב"˘' ‰ור ‰ב˙וכו' )‡ם ע"י לימו„ חכמ˙ו ‡ם
ע"י ˜יום רˆונו‡ ,ם ע"י ˘ני‰ם יח„יו( .ונמˆ‡„ ,מ„וי˜ים ‰יטב „ברי ‰מ„ר˘‰˘ ,מינים
רומזים על ˜‰ב" ‰ועל י˘ר‡ל ‰מ˜יימים ˙ור ‰ומˆוו˙ – כי עי˜ר מעל˙ י˘ר‡ל ‰ו‡
ב‡ור ˘‰ '‰ור ‰עלי‰ם.
ברם ,מין '‰ערב‰˘ ,'‰ו‡ כנ‚„ י‰ו„י ˘‡ין בו ˙ור ‰ו‡ין בו מˆוו˙ – במ‰ ‰י‡ רומז
על ˜‰ב"‡ ?‰ל‡ ,מעל˙ ‰ערב‰ ‰י‡ ˘‚„ל ‰ב‡חוו˘ ,‰על˘-ם ז˜ ‰רוי‡" ‰חוונ‡".15
ונמˆ‡‰˘ ,ערב ‰רומז˙ על י‰ו„ים ˘י˘ ב‰ם ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל .וכיון ˘כן‚ ,ם על ערב‰
ני˙ן לומר "ערבי נחל ז˜‰ ‰ב״ ,"‰כי ‡ח„ו˙ י˘ר‡ל ‡מי˙י˙ ˙י˙כן ר˜ כ‡˘ר מ‡יר
בי‰ו„י ‡ור .'‰

יום ‰כיפורים

מ‡

עˆמ‚ ‰ורמ˙ לו לחלי˘ו˙ ‚‰וף ע„ כ„י כך
˘‡ינו יכול ל˙‰פלל ול˙‰עס˜ בעבו„˙

פירו˘ן – ˘כח ‰מענייני ‚‰וף ו˙‰עס˜ו˙

‰יום ,פטרינן לי ‰מ˙פילו˙ ועבו„˙ ‰יום

‡ך ור˜ בענייני ‰נ˘מ ,‰כי ‡ם ל‰יפך –

בכ„י ˘יוכל ל‰מ˘יך ול˙‰ענו˙ ,ול‡

‰מ˘כ˙ ˜„ו˘ ‰לענייני ‚‰וף ו‰עולם

ל‰יפך.

עˆמם ,ל‚לו˙ ב‰ם עˆמם ˜„ו˘ ,‰על

ו„‰בר ˆריך עיון – „‰רי ‡ם עניין
˙‰עני˙ וˆ‰ום ‰ו‡ ר˜ בכ„י ˘י˙נ˙˜
„‡‰ם מענייני וˆרכי ‚‰וף וי˙עס˜ ר˜
בעבו„ ‰רוחני˙‰ ,י ‰מן ‰ר‡וי ˘‡„ם
‰נמˆ‡ במˆב ˘‡ין בכוחו לˆום ול˙‰ענו˙
ב„ בב„ עם ˙‰פיל ‰ו˜˙‰‰רבו˙ ל,'‰

„‰רי

ב‡ם

‰עי˜ר

‰י‡

‰עבו„‰

‰רוחני˙‰ ,נ ‰ב‡ם יטעם מעט וי˘יב ‡˙
נפ˘ו במ‡כל ומ˘˜ ,‰יוכל לעבו„ ‡˙ '‰

ו‰יו˙ ˘„‰ין ‰ו‡ ˘ˆ‰ום ו˙‰עני˙
ח˘ובים ע„ כ„י כך˘ ,י„חו ‡˙ ˙‰פיל‰
ו‰עבו„‰ ‰רוחני˙ ‡ˆל מי ˘‡ין ביכול˙ו
ל˜יים ˘ני‰ם ,מכ‡ן ר‡י ‰ו‰וכח– ‰

י˘ ל„˜„˜ ,ל„ברי ‰מ„ר˘ ˘מעל˙ ‰לולב ‰י‡ בטעם ˘בו ,מ„וע ‡נו נוטלים ‡˙

 (14זכרי׳ ‡ ,ח.
‰˙ (15לים סח.‰ ,
 (16וי˜ר‡ רב ‰ל ,י‡.
 (17ר‡‰ ‰מבו‡ר ב‡ריכו˙ ב˙ני‡ פר˜ .‰
˘ (18ב˙ כ ,סע"‡.

˜„ו˘ ,‰וע„"ז ‚ם ‰עניינים ˘‚‰מיים
‰מסייעים ל˜יום ‰מˆו.‰

בכוחו˙ מחו„˘ים;

˘‚‰מי; ומ˘ ‰י˘נ ‰˘‚„‰ ‰כ ‰עי˜רי˙

˘ (13ם ˆב ,י‚.

ומ˙רומם ‚‰וף ˘‚‰מי ונמ˘כ˙ בו

˘‰י"˙‰ ,נ ‰על י„י ˘‰ימו˘ ב‰ם

)וי˜ר‡ רב ‰ל ,י‡(

וי˘ לומר ‰בי‡ור בז:‰

˘ע‰

‡ליו כוחו˙יו ,ו‡ז יוכל ל‰מ˘יך בעבו„˙ו

˘‰עי˜ר ‰ו‡ ˙‰עני˙ ˘˜‰ור ‰עם ‚‰וף

‰לולב ול‡ ‡˙ ˙‰מר עˆמו˘ ,בו י˘ ‡˙ ‰טעם?

˘‚‰מי,

‰רי

ב‡ו˙‰

מ˙על‰

נר‡‰˘ ‰ם מˆי‡ו˙ נפר„˙ מ˜„ו˘˙

‚‰וף וˆרכיו.

"כפו˙ ˙מרים ‡לו י˘ר‡ל מ˙‰ ‰מר‰ ‰זו י˘ בו טעם  . .כך ‰ם י˘ר‡ל י˘
ב‰ם ˙ור"‰

˘מ˜יימים ‡יזו מˆו ‰ב‡מˆעו˙ ‚‰וף

יוˆרך לערוך סעו„˜ ‰ל ,‰על מנ˙ ˘י˘ובו

˙‰עני˙ ‰י‡ ‰מזכר˙ לו ל‡„ם ‡˙ ˜יום

מ„וע ‡ין נוטלים ˙‰מר עˆמו?

י„י ˘יעב„ו בכוחם ‡˙ ˜‰ב"„ ;‰בע˙

„‡ף ˘‰ענינים ˘‚‰מיים מˆ„ עˆמם

בי˙ר ˘‡˙ ול˘כוח מ‚ופו ,ולע˙ים „ו˜‡
◇ ◇ ◇

˙‰רוממו˙

ו˜„ו˘‰

‡מי˙י˙

‡ין

ל˜„ו˘,‰

˘מ˜יימים

בכוחם

˙ור‰

ומˆוו˙ ,מ˙עלים ומ˙רוממים עניינים
‡לו ,ע„ ˘ב‰ם עˆמם ניכר˙ ‡‰מ˙ ˘‰ם
‡ינם ‡ל‡ כלי לעבו„˙ ‰ '‰רוחני˙ ,ל˜יום
˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙.
וכן ‰ו‡ ב‚וף „‡‰ם˘‡ ,ר ‡ף ˘מˆ„
עˆמו נר‡‰ ‰ו‡ למˆי‡ו˙ בפני עˆמ,‰
מˆי‡ו˙ ‚˘מי˙ ‰מנו˙˜˙ מ„˜‰ו˘– ‰
‰נ ‰על י„י ˘מ˘˙מ˘ים בכוחו ˘ל ‚‰וף
לעבו„˙ ‰בור‡ ,מ‚לים ˘כל עניינו ˘ל
‚‰וף עˆמו ‰ו‡ ל‰יו˙ 'כלי' ˘על י„ו
מ˜יימים ‡˙ מˆוו˙ ˜‰ב".‰

על ˆ‰ום ו˙‰עני˙ ,מלמ„נו ˘‡ין ˆ‰ום

ועל-פי ז ‰יובן מ„וע עי˜ר עניינ˘ ‰ל

ו˙‰עני˙ ר˜ ˙נ‡י ‚‰ורם ˘יוכל „‡‰ם

עבו„˙ יום ‰כיפורים ‰ו‡ ˆ‰ום ו˙‰עני˙:

ל˘כוח מענייני ‚‰וף ,כי ‡ם ל‰יפך –

‡‰כיל ‰ו˙˘‰י‰ ‰ם ‰עניין ‰יסו„י

˘ˆ‰ום ו˙‰עני˙ עניינם ל‰מ˘יך ˜„ו˘‰
מיוח„˙ ב‚וף עˆמו ,כ„ל˜מן.

ב‚וף ˘‚‰מי יור‚˘
˘‰רוחניו˙ ‰י‡ ‰עי˜ר
‰בי‡ור בז:‰

עליו

עומ„ים

חיי

‚‰וף,

ו‰˘‚„‰‰

ב˙‰נזרו˙ מן ‡‰כיל ‰ו˙˘‰י ‰ביום
‰כיפורים ‰י‡ – ˘יור‚˘ ב‚וף ˘‚‰מי
˘‰רוחניו˙ ו‰נ˘מ‰ ‰ם ‰עי˜ר ,ול‡
ענייני ‚‰וף – ‚‰בר˙ ‰רוחניו˙ על
˘‚‰מיו˙;

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

מב
ועל-י„י ז ,‰ני˙ן ‰כוח לעבו„ ‰עם

יום ‰כיפורים‰ ,עבו„‰ ‰י‡ ˘„‡‰ם

לרוממם

י‡כל וי˘˙ ‰וי˜יים ‡˙ ‚ופו כר‡וי

ול‰כלילם ברוחניו˙ – על-י„י ‰מ˘כ˙

וי˘˙מ˘ בכוח ז ‰ל˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙,

„˜‰ו˘ ‰ב‰ם בחיי ‰יום-יום ˘ל‡חר יום

ו‡ילו ביום ‰כיפורים ‰ו‡ על-י„י מניע˙

‰כיפורים.

‡‰כיל ‰ו˘˙י‡˘ ,‰ז מור‚˘ ‡ˆלו ב‚לוי

‰עניינים

ונמˆ‡,
‰כיפורים

˘‚‰מיים

˘‡ף
מטר˙ו

עˆמם,

‚וף
‰י‡

˙‰עני˙
לרומם

„יום

˘עי˜ר עניינו – ‚ם ˘ל חיי ‚‰וף ˘לו,

‡˙

‰י‡ ‰רוחניו˙˘ ,ל˘מ˜ ‰יים ‚ם ‚‰וף

‚˘מיו˙ ‚‰וף וענייניו – ור˜ ˘ל‡חרי

˘‚‰מי.

ח‚ ‰סוכו˙

ע‰

מ„וע "טעם" ז˙ ‰ור ‰ו"ריח"  -מˆוו˙?
י„וע מ‡˘ ‰מרו רז"ל˘‡ ,5ר „' ‰מינים ‰ם כנ‚„ „' ‰סו‚ים בעם י˘ר‡ל:
ב„' ‰מינים – י˘ ‡לו ˘י˘ ב‰ם טעם ‡ו ריח ,י˘ ‡לו ˘י˘ ב‰ם ‰ן טעם ו‰ן ריח,
וי˘נם ‡לו ‡˘ר ˙רווי‰ו לי˙‡ ב‰ו .וכן ‰ו‡ בעם י˘ר‡ל˘‡ ,ר י˘ ˘י˘ ב‰ם "טעם" –
˙ור ,‰וי˘ ˘י˘ ב‰ם "ריח" – מˆוו˙ ,וי˘ ˘י˘ ב‰ם ˙רוויי‰ו ,וכו'.
וי˘ לעיין – מ ‰טעם ˘‰‰וו‡ ‰בין "טעם" ל˙ור„ ‰ו˜‡ ,ו"ריח" למˆוו˙ „ו˜‡?
וי˘ לב‡ר‰ :נ‡˙ "‰טעם" ב‚˘מיו˙ – ב‡ ‰ממ‡כל ‡ו מ˘˜‰ ,‰נכנסים בפנימיו˙
„‡‰ם ,ונע˘ים „ם וב˘ר כב˘רו .מ˘‡"כ ‰‰נ‡ ‰מ"ריח" – ‡ין ב ‰מˆי‡ו˙ „בר ‰נכנס
בפנימיו˙ „‡‰ם.
וז‰ו ‚ם ‰חילו˜ בין ˙ור ‰ומˆוו˙ :על ˙‰ור ‰נ‡מר˙" 6ור˙ך ב˙וך מעי" – ˙‰ור‰
‰י‡ כמו מזון ‰נכנס במעי „‡‰ם .כי לימו„ ˙‰ור‰ ‰ו‡ ב˘כל ו‰בנ„ ,‰בז' ‰נכנס˙'
חכמ˙ ˙‰ור ‰ב˘כל „‡‰ם ,וע„ ˘‰י‡ מ˙‡ח„˙ עמו" –) 7טעם"(.
מ˘‡"כ מˆוו˙‰ ,ם '‚זירו˙ ‰מלך'˜ :יום כל ‰מˆוו˙‡ ,פילו ‡לו ‰מובנו˙ ב˘כל
„‡‰ם – ˆריך ל˜יימן ר˜ מפני ˘כן ˆיו) '‰ ‰ול‡ מפני ‰בנ˙ „‡‰ם בטעמם( .ונמˆ‡,
˘ז‰ו ממ˘ כעניין ‰ריח‡ :מנם י˘ במˆוו˙ ‰נ‡ – ‰חיו˙ ו˙‰ל‰בו˙ ב˜יום ˆיווי ‡ ,'‰ך
‡ין ז„ ‰בר ‰ב‡ בפנימיו˙ „‡‰ם ,מ‡חר ו‡ין ˜יומם מˆ„ ‰טעם ˘‰כלי ˘ב‰ם‡ ,ל‡ ר˜
מˆ„ ˜בל˙ עול ‰מלך.
◇ ◇ ◇

"ערבי נחל ז˜‰ ‰ב"ֈ?"‰
‡י˙‡ במ„ר˘ :8״פרי ע„‰ ıר ז˜‰ ‰ב״˘ ‰כ˙וב בו‰ 9ו„ ו„‰ר לב˘˙ ,כפו˙ ˙מרים
 (10וי˜"ר פ"ל ,י‡.
‰˙ (11לים מ ,ט.
 (12ר‡˙ ‰ני‡ ספ".‰
 (11וי˜ר‡ רב ‰פ"ל ,ט.
‰˙ (12לים ˜„.‡ ,

חי„ו˘י
סו‚יו˙

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ע„

פנינים
מ„וע בסוכו˙ י˘ ס„ר ˘ונ ‰ל˜‰רב?‰
בס„ר ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙ בח‚ ‰סוכו˙ ,פוס˜ ‰רמב"ם˘ ,1פרי ‰ח‚‡‰ ,ילים ו‰כב˘ים,
˘‰ם ˜רבנו˙ עול˜ ,‰רבים ר‡˘ונים .ו‡ילו ˘‰עירים ˘‰ם ˜רבן חט‡˙˜ ,רבים ר˜
לבסוף .ס„ר ז˘ ,‰ונ‰ ‰ו‡ ,מס„ר ˜‰‰רב ‰ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ ,‰ב‰ם ‰חט‡˙ ˜ו„מ˙
לעול.2‰
ו„רו˘ בי‡ור ,מ„וע נ˘˙נ ‰ח‚ ‰סוכו˙ מ˘‡ר ימו˙ ˘‰נ ‰בס„ר ˜‰רב˙ ˜‰רבנו˙?
‰בי‡ור בז:‰
טעם „˜‰מ˙ ˜רבן ‰חט‡˙ ל˜רבן ‰עול ‰בכל ˘‰נ‰ ,‰ו‡ מפני ˘˜רבן ‰חט‡˙
עניינו לכפר על ‰עביר ,‰ו‡ילו ˜רבן ‰עול ‰מטר˙ו ‰י‡ ,כפי ˘כו˙ב רבינו ‰ז˜ן

מ‚

‰חי„ו˘ ב"זמן ˙˘וב"‰
„יום ‰כיפורים
י„˜„˜ בל˘ונו˙ "˘‰ס ו‰רמב"ם לענין ‰חילו˜ בין ע˘י"˙ ויו"‰כ  /מוכיח מל˘ון
‰רמב"ם ˘‚„ר ˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ ‰ו‡ ענין ‡חר מ˘˙‰וב„ ‰ע˘י"˙  /יב‡ר „˙˘וב‰
ס˙ם ‰י‡ חיוב ˘‡ין ‰זמ"‚ ,וזו‰י חלו˙ ‰חיוב ‰מחו„˘˙ ˘ביו"‰כ ˘נ˜בע זמן
ל˙˘וב / ‰י˜˘ ‰מ‰ו חיוב ˙˘וב„ ‰יו"‰כ ‡חר ˘כבר נ˙חייב בזמן ˘חט‡  /יב‡ר
„ביו"‰כ חל חיוב ‡ף במי ˘חט‡ וכבר ˘ב ,כיון ˘‰חיוב ˙˘וב‡ ‰ינו מˆ„ מˆב ‚‰בר‡
ר˜ מˆ„ ‰זמן

ב‡‚ר˙ ˘˙‰וב"˘ ,3‰ל‡חר ˘ע˘˘˙ ‰וב ‰ונמחל לו ‰עונ˘ ˘ . .ולח „ורון ומנח‰
לפניו ˘י˙רˆ ‰לו לר‡ו˙ פני ‰מלך" .ומ‡חר ו‰עול˙ ‰פ˜י„ ‰לרˆו˙ ל‡חר ‰כפר ,‰לכן
˜ריב‰ ‰י‡ ל‡חר ‰חט‡˙.
ס„ר ז ‰נכון ‰ו‡ בכל ימו˙ ˘‰נ‡ .‰ולם בח‚ ‰סוכו˙‰˘ ,ו‡ ˙יכף ל‡חרי יום
‰כיפורים˘ ,בו נ˙כפרו עוונו˙י‰ם ˘ל י˘ר‡ל – ‡ין מ˜ום ל„˜‰ים ‡˙ ˜‰רב˙ ˜רבן
‰חט‡˙˜ ,רבן ‰כפר.‰
‡ל‡ ˘מכל-מ˜ום ,למרו˙ מחיל˙ ‰חט‡ים – נ„ר˘ים ע„יין ל˜רבן ‰חט‡˙ .ו‰טעם
‰ו‡ ,על-פי ‰מבו‡ר ב˙ני‡‚˘ ,4ם כ‡˘ר י‰ו„י ע˘˘˙ ‰וב ‰נכונ ‰על חט‡ו ,ונמחל לו,
מכל מ˜ום בעליי˙ו למ„ר‚ ‰נעלי˙ יו˙ר בעבו„˙  ,'‰נ„ר˘ ‰ו‡ ˘וב ל˙˘וב ‰על ‡ו˙ו
‰חט‡ .ו‰ו‡ מפני ˘"עי˜ר ˘˙‰וב‰ ‰י‡ בלב ,ו‰לב י˘ בו בחינו˙ ומ„ר‚ו˙ רבו˙" ,ועל
כן י˘ ˆורך ב˙˘וב ‰עמו˜ ‰ונעלי˙ יו˙ר ,ב‡˙‰ם למ„ר‚˙ו ע˙.‰

מ‰מ˘ך „בריו "יום ‰כיפורים ‰ו‡ זמן

‡
י„˜„˜ בל˘ונו˙ "˘‰ס ו‰רמב"ם לעניין
‰חילו˜ בין ע˘י"˙ ויו"‰כ
כ˙ב ‰רמב"ם )‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ו(:
"‡ע"פ ˘˘˙‰וב ‰וˆ‰ע˜ ‰יפ ‰לעולם,
בע˘ר ‰ימים ˘בין ר" ‰ויו‰כ"פ ‰י‡ יפ‰
ביו˙ר כו'" .וממ˘יך ב‰לכ˘ ‰ל‡ח"ז:
"יום ‰כפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל כו'
ו‰ו‡ ˜ ıמחיל ‰כו' לפיכך חייבים ‰כל

וכן ‰ו‡ ‚ם בח‚ ‰סוכו˙˘ ,למרו˙ מחיל˙ ‰עוון „יום ‰כיפורים ,נ„ר˘ ‰י‰ו„י לכפר‰

לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ול˙‰ו„ו˙ ביום ‰כפורים".

נעלי˙ יו˙ר בח‚ ‰סוכו˙˘ .כן ל‡חר ˘נ˙כפרו כל עוונו˙יו )ובפרט ל‡חרי ˜‰רב˙

וˆריך בי‡ור ב„בריו„ ,ב˙חיל‚„‰ ‰י˘

‰עולו˙ „סוכו˙(‰ ,רי ‰ו‡ במ„ר‚ ‰נעלי˙ יו˙ר ,ולכן ל‡ נפ˜„ מ˜ומו ˘ל ˜רבן ‰חט‡˙.

˘"‡ע"פ ˘˘˙‰וב ‰וˆ‰ע˜ ‰יפ ‰לעולם
בע˘ר ‰ימים כו' ‰י‡ יפ ‰ביו˙ר כו'",

‰ (4לכו˙ ˙מי„ין ומוספין פ"ט "‰ז.

‡למ‡ כל ע˘ר˙ ‰ימים "זמן ˙˘וב‰ "‰ם,

˘ (5ם "‰ז.

וכ˘מם "ע˘ר˙ ימי ˙˘וב . "‰ולכ‡ור,‰

זמן ˙˘וב ,‰למיעוטי ‰ימים ˘בין ר"‰
ליו‰כ"פ ˘‰ם ‡ינם "זמן ˙˘וב."‰
ובפרט ˘כ˙ב בסי„ור ‡‰ריז"ל

)ע˘י"˙(

‚בי ע˘ר˙ ימי ˙˘וב ,‰וז"ל" :מי ˘יחזור
ב˙˘וב‚ ‰מור ‰וי˙ענ ‰בז' ימי ˘˙‰וב‰
נמחל לו כל עוונו˙יו  . .יום ר‡˘ון מז'
ימי ˘˙‰וב ‰ביום ‡' „˘ב˙ מ˙כפרים
לו כל עוונו˙יו ˘חט‡ ביום ‡' „˘ב˙,
וכן ביום ב' וכו'" .ו‰יינו˘ ,כל ‡ח„ מז'
‰ימים ˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ מכפר על
‡ח„ מימי ˘‰בוע „כל ˘‰נ ‰כול‰ .‰רי
˘בימים ‡לו מו„‚˘ ענין ˘˙‰וב ,‰יו˙ר
מר" ‰ויו‰כ"פ.

1

 (6פר˜ ב.
 (7פר˜ כט.

˙˘וב "‰נר‡„˘ ,‰ו˜‡ יו‰כ"פ ‰ו‡

 (1ול‰עיר מ‚‰ירס‡ ברמב"ם כ‡ן )ר‡ ‰ס' ‰מ„ע

– ירו˘לים˘˙ ,כ"„( "בע˘ר˙ ימי ˙˘וב˘ ‰בין
כו'".

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

מ„

ח‚ ‰סוכו˙

ע‚

ו‰נר‡ ‰בז ‰ב„‚‰ר˙ ענין ˘˙‰וב‰

יום ‰כפורים מכפר" ]כפר ‰מˆ„ עˆם

‰ימים ,ל‡ רמזו בל˘ון "ב˘בע˙ ‰ימים"

וכיון ˘ו„‡י ˘לימו˙ ‚„ר ˘ם ‰יו"ט

ביו‰כ"פ ,ב„˜‰ם „‰יו˜ ב„ברי "˘‰ס

‰יום‰˘ ,י‡ נעלי˙ ‚ם מ‰כפר˘ ‰על י„י

)ימים ‰י„ועים כבר(‡ ,ף ˘כבר נזכרו לנו

‰י‡ ב‰י˘יב ‰בסוכ ‰בפועל ,מובן ביו˙ר

)ר" ‰יח .‡ ,יבמו˙ מט,

˘˙‰וב) [‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"‡  ‚"‰ו„' (.

˘בע ‰ימים ‡לו ב˙חיל˙ ‰פר˘ – ‰מחמ˙

„מ˘ ‰מ„‰רים ליטלו ˙וך לסוכ‡ ‰ינו ר˜

סע"‡˘ .ם ˜ ,‰סע"‡( "„ר˘ו  '‰ב‰מˆ‡ו .

וכיון ˘מ‰ו˙ ימים ‡לו עˆמם ‰י‡ נעלי˙

˘בז ‰רˆ ‰ל‚„‰י˘ „‡ין ‰ימים ˜„ו˘ים

מ„ין "כעין ˙„ורו" „סוכ˘ ,‰בז ‰מ˜יים

‡ .לו ע˘ר ‰ימים ˘בין ר‡˘ ˘‰נ ‰ליום

מ"‰ימים ˘בין ר" ‰ויו‰כ"פ" ˘עניינם

כבר מעˆמם ˜ו„ם לחיוב ז˘ ‰י˘נו ב‰ם

‰י˘יב ‰ב‰י„ור‡ ,ל‡ ‰ו‡ „ין בנטיל˙

‰כפורים" .וי˘ ל„יי˜ במימר˙ "˘‰ס

˙˘וב ,‰לכך ‡"‡ למנו˙ם בכלל ימי

)˘נ‡מר ˘‡חר ˘נ˙˜„˘ו כבר‰ ,חיל

‰לולב עˆמ„ ,‰עי"ז ני˙וסף יו˙ר ב"˘ם

˘˙‰וב.‰

ב‰ם ‰כ˙וב חיוב י˘יב ‰ב‡ו˙ם ˘‰בע‰

)ו˜יום (‰מˆו„ "‰לולב ל‰יו˙ מ˙˜יימ˙

˘כבר מ˜ו„˘ים לנו( ,ר˜ חיוב י˘יב‰

בזמן ˘‰ו‡ "ח‚ ‰סוכו˙" ממ˘" ,מˆו‰

ז ‰עˆמו ˘י˘נו ב‰ם ‰ו‡ ‰ו‡ ‰מ˜„˘ם

מן ‰מובחר".38

בז‡„ .‰י˙‡ ב‚מר‡

כ‡ן„ ,בל˘ון ז ‰י˘נם לכ‡ור ‰ב' ‰פכים:
‰ל˘ון "˘בין 2ר" ‰ליו‰כ"פ" ירמוז ˘ימי
ר" ‰ויו‰כ"פ עˆמם ‡ינם 3בכלל ימים
‰ללו ˘נזכרו כ‡ן ;4ול‡י„ך ,ממ‡˘ ‰מרו
"ע˘ר ‰ימים ˘בין כו'" מוכח‚˘ ,ם ר"‰
ויו‰כ"פ ‰ם בח˘בון ‰ימים‰˘ ,רי בין
ר" ‰ליו‰כ"פ י˘נם ˘בע ‰ימים בלב„.
ולז ‰י˘ לב‡ר„ ,במימר‡ זו רמזו לנו
חז"ל לומר ˘בר" ‰ויו‰כ"פ עˆמם י˘נם
ב' ‚„רים˘ ,מˆ„ ‡ח„ ˘וים ‰ם ל˘‡ר
‰ימים ˘ביני‰ם ומˆ„ ˘‰ני ˘ונים ‰ם:
‡( ‚„ר מ‰ו˙ ‰יום ‰עי˜רי ˘ל כל
‡ח„ מימי „‰ין ‰ללו ‡ינו ˘ייך ל˙˘וב.‰
„‚„רו ‰עי˜רי ˘ל ר"‰ ‰ו‡ – "˙מליכוני
עליכם"˜ ,בל˙ מלכו˙ו י˙'" ,ובמ‰
ב˘ופר" )ר" ‰טז ,סע"‡˘ .ם ל„ ,ב .(5ו„‚‰ר
‰עי˜רי ˘ל יו‰כ"פ ‰ו‡ – "עˆמו˘ 6ל
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ב( בנוסף לכך י˘ ב‰ם ‚ם ‡˙ עניין
˘˙‰וב ‰כב˘‡ר ימים ˘ביני‰ם – ˘לכן
נכללים ‰ם בע˘ר˙ ימי ˙˘וב.‰
]וע„ ˘מˆינו ל„ינ‡˘ ,נ˘˙נ‡ ‰ופן
˘˙‰וב„ ‰ר" ‰ויו‰כ"פ ,ו‰ו‡ ‡ופן נעל‰
ב˙˘וב‡˘ ,‰סור ˘˙ ‡‰מ˙וך עˆב.
ל‡ מיבעי ר‡˘ ˘‰נ˘ ,‰בו נ‡סר
לומר וי„ויים כו'

)˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח

ס˙˜פ"„ ס"ב(‡ ,ל‡ ‡פילו ביו‰כ"פ )˘חייב
בוי„וי – (8פס˜ ‡„מו"ר ‰ז˜ן

)‡ו"ח

סו"ס ˙ר"י )ממ‚"‡ ˘ם ס˜" ‰ב˘ם ס' חסי„ים

ס˙רט"ו((‰" :לוב˘ ˘˜ מחמ˙ ˙˘וב‰
ˆריך לפ˘טו ביו‰כ"פ מפני ˘‰ו‡ יו"ט
וˆריך לכב„ו בכסו˙ נ˜י'" .פירו˘,
˘˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ ‡סור ˘˙‰י' בס˙יר‰

 (3ר‡ ‰בנ„ו"ז ˙עני˙  ,‰רע"‡ .ב‰נסמן ב˘„"ח
כללים מע' ‰בי"˙ כלל עב )וב˘ו"˙ בי˙ ‡פרים
ח‡ו"ח סנ"‡ ˘ˆוין ˘ם – „"‰ך „ע˘ר˙ ימים
˘בין ר" ‰כו' ו„‡י „‡יכ‡ „ל‡ „יי˜ ונ˜ט כי ‰ך
לי˘נ‡"(.
 (4ול‰עיר מט‡ו"ח ס˙ר"‚‡ :לו ‰ם ˘בע ‰ימים
˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ.
 (5ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ע' 99
ו‡ילך.
 (6כ" ‰ברמב"ם לפנינו .וב˜רי˙ ספר )ל‰מבי"ט(

ו‰נ ‰עפ"י כ"ז י˙ב‡ר ‰יטב ‚בי נטיל˙

ל˙מי„ין" )ל‰חיל „יני ˘ב˙ ‡ף על

לולב ב‚„ר ‰‰י„ור ‰נ"ל ‡‰„ ,בלולב

˙‰מי„ין ˘מ˜ריבין ב‰ם ˘בעˆם ‡ינם

‡מר ‰כ˙וב "ול˜ח˙ם לכם ביום ‰ר‡˘ון

חיובים ˘‰ייכים ל˘ב˙( וכמ ‰כיו"ב

‚ו'"‰ ,יינו „˘ם ‰מˆו‰ ‰ו‡ ˘‡חר

בסו‚י‡ „זבחים ˆ‡ ,רע"‡( .וע„"ז ביו‰כ"פ

מחמ˙ ˙˘וב.[9"‰

על ‰רמב"ם כ‡ן )ול‰לן פ"ב( "עיˆומו" .ור‡ ‰ס'
‰מ„ע )ירו˘לים˘˙ ,כ"„( ב˘ינויי נוסח‡ו˙.
 (7ור‡˙ ‰וס' ˘בועו˙ י‚ ,סע"‡‰ :יום עˆמו .
 .מכפר.
 (8ר‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ז וח'˘ .ו"ע
רבינו ‰ז˜ן ˘ם רס˙ר"ז )ור‡‚ ‰ם טור ו˘ו"ע ˘ם.
טור ˘ם ס˙ר"כ(.
 (9ו‰רי ‰חיוב ˙˘וב„ ‰יו‰כ"פ ‰ו‡ מ˙"‰
)וכל˘ון ‰י„וע„ ‰רבינו יונ) ‰ב˘ערי ˙˘וב‰
˘לו ˘ער ב ‡ו˙ י„ בסופו(" :מˆו˙ ע˘ ‰מן
˙‰ור ‰ל‰עיר ‡„ם ‡˙ רוחו לחזור ב˙˘וב‰

)עיין

˘כבר נ˙˜„˘ו כל ˘‰בע ‰מחמ˙ חיוב

‡מרי' ˘‡‰נ‡י לכל ˜רבנו˙ ‰יום˘ ,לכן

‰י˘יב˘ ‰ב‰ם ,ל‰יו˙ "ח‚ ‰סוכו˙",

כל עבו„ו˙ יו"‰כ ‡ינן כ˘רו˙ ‡ל‡ בכ‚"‰

‡זי ב"יום ‰ר‡˘ון" „˘בע‰ ‰ללו חייב

)יומ‡ לב ,ע"ב .ו˘"נ([.

רחמנ‡ ליטול לולב .ונמˆ‡„˜˘ ,ו˘˙
"ח‚ ‰סוכו˙" ˘ע"י חיוב ‰סוכ‰ ,‰י‡
‰י‡ ‚‰ורמ˙ ‡˙
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"זמן ‰מˆו "‰ו"˘ם

‰מˆו"„ "‰ול˜ח˙ם לכם ביום ‰ר‡˘ון
‚ו'".37

לז‰˘ ‰ו‡ יו"ט ו‡"‡ ˘˙‰י' נ‚„ ‰יו"ט
˘בו ,ולפיכך ‡סור ˘י‰י' לבו˘ ב"˘˜

 (2בע"י ר"˘ ‰ם˘ :מר" ‰ע„ יו‰כ"פ‡ .בל
ב˘"ס לפנינו )ר" ‰יח (‡ ,וכן בע"י יבמו˙ ˘ם ‰ו‡
כבפנים .וכ" ‰בר"ח ר"˘ ‰ם .ועו„.

ל‰יו˙ ח‚ ל ,'‰כנ"ל ב‡רוכ.‰

]וע"„

‡‰

„‡מרו

"˘ב˙

‡‰נ‡י

 (36וע"„ ל' ר˘"י „" ‰ולולב )סוכ ‰ל‚ .(‡ ,ו„"‰
˘) ‚"‰ם ע"ב(.
‡ל‡ ˘ל„ע˙ ר˘"י ‰רי"ז חל ˙יכף מ˘˜י„˘ ‰יום
למ˜רי' „יחוי.
 (37ו"‡ין ‡‚ו„˙ו )לפני ‰ח‚( ˜רי‡˙ ˘ם ל‰יו˙
חל ˘ם לולב פסול ל„חו˙ כו' ע„ ˘י˜„˘ עליו

‰יום" )פר˘"י סוכ˘ ‰ם „" ‰ו .(‚"‰מ˘‡"כ
בסוכ‰ו ˘מˆו ‰בע˘יי˙˘ ‰נ‡מר "ח‚ ‰סוכו˙
˙ע˘ ‰לך" – ר‡ ‰פר˘"י מכו˙ ח˘ .‡ ,ו"ע רבינו
‰ז˜ן ס˙רמ"‡ ס"‡ )ט"ז ˘ם( .ס˙רכ") ‰מרמ"‡
ומ‚"‡ ˘ם(‰ .עמ˜ ˘‡ל ‰ל˘‡יל˙ו˙ ˘‡יל˙‡
˜סט .ועו„ .ור‡ˆ ‰פע"נ ‰ל' ˘בועו˙ פ"‰ ‰ט"ו
מ˘ ‰מחל˜ בין מˆ ‰לסוכ ‰לפני ‰ח‚.
 (38ע"פ כ‰נ"ל מובן ‚ם מנ ‚‰חב"„ ˘מ„‰רין
ל‡‚ו„ ‰לולב בסוכ) ‰ערב יו"ט(.
ו( וראה סוכה שם ע"א .וש"נ .ובפרש"י שם ד"ה
לולב ,ואכ"מ.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

עב
ממˆרים" )ולכן – ( "וח‚ו˙ם ‡ו˙ו ח‚ ל'‰

‰כ˙וב ב˘ייכו˙ ל‰יו"ט עˆמו‡ ,יסור

ל„ורו˙יכם" )ב‡ י‚ .‚ ,ובכ"מ ב‰פר˘,(33‰

מל‡כ ‰ו˜רבנו˙ ונטיל˙ לולב ,ו„‡י ‡ינם

‰יינו ˘‰זכיר„ ‰יˆי"מ ‰י‡ ‰מ˜„˘˙ ‡˙

נפר„ים בפ"ע מחיוב ‰י˘יב ‰בסוכ‰

‰זמן ל‰יו˙ ח‚ ל.'‰

„זמן ז„‡„ ,‰רב – ‰כיון ˘˘ייכים ‰מ‰

‡בל ‚בי )˘ב˙ ו˘בועו˙ ,וביו˙ר – (
ח‚ ‰סוכו˙ נ‡מר בכ˙וב

)‡מור כ‚ ,מ‚(

"למען י„עו „ורו˙יכם כי בסוכו˙ ‰ו˘ב˙י

ל‰יו"ט ,וכל ˘ם ‰יו"ט „סוכו˙ ‰ו‡ ע"י
˘י˘ בו חיוב ‰י˘יב ,‰מובן ˘˙וכן "ח‚
‰סוכו˙" חל ‡ף על ‡לו.

יום ‰כיפורים

מ‰

ו‰יינו˘ ,ר" ‰ויו‰כ"פ ˘וים ‰ם בענין
˘˙‰וב ‰ל˘‡ר ז' ימי ˘˙‰וב.‰
‡ל‡˘ ,מל˘ון ‰רמב"ם ‰נ"ל "זמן
˙˘וב "‰נר‡˘˙‰˘ ‰וב„ ‰יו‰כ"פ ‰י‡
ב‡ופן מיוח„ .ו‰י' נר‡ ‰לב‡ר בז,‰
˘חיוב ˘˙‰וב„ ‰יו‰כ"פ‡ ,ינו מ‰יו˙
יו‰כ"פ מˆ„ עˆמו מיוח„ ל˙˘וב ,‰ר˜

‡יבר‡„„ ,וח˜ ‚„ול לפר˘ כן בל˘ון
‰רמב"ם˘ ,פ˘טו˙ ‰מ˘ך ל˘ונו – "יום
‰כפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל כו' ו‰ו‡
˜ ıמחיל ‰כו' לפיכך חייבים ‰כל לע˘ו˙
˙˘וב ‰ול˙‰ו„ו˙ ביום ‰כפורים" –
מ˘מע יו˙ר˘ ,חיוב ˘˙‰וב ‰ביו‰כ"פ
‡ינו ˙וˆ‡ ‰מענין ‡חר ,ממ"˘ ‰עˆמו
˘ל יום ‰כפורים מכפר"‡ ,ל‡ ר˜ מחמ˙

‡˙ בני י˘ר‡ל ב‰וˆי‡י ‡ו˙ם מ‡רı

מ˘‡"כ ‚בי ח‚ ‰פסח˘„ ,ם ‰ח‚ חל

‰ו‡ ˙וˆ‡ ‰בלב„ מ„‚‰ר ‰עי˜רי ‰נ"ל

מˆרים" ,פירו˘ „חיוב זכיר˙ ‰מ‡ורע

על יום ז ‰מˆ"ע ול‡ מן ‰מˆוו˙ ˘בו,

„יו‰כ"פ – "עˆמו ˘ל יו‰כ"פ מכפר".

י˘נו כ‡ן ‡ע"‚ „‡ינו ‰זמן ˘בו "‰ו˘ב˙י

ל‡ יוכרח לנו ‚בי ‡יסור מל‡כ ‰וחיוב

פירו˘„ ,עי˜ר יו"‰כ ‰ו‡ כפר˙ ‰יום ,ור˜

‡˙ בנ"י" )ו‡„רב„ ,‰ו˜‡ מפני ˘‡ינו

˜רבנו˙ ˘בו ˘˘ייכים ‰מ ‰למˆו˙

˘כיון ˘"עˆמו ˘ל יו‰כ"פ מכפר ל˘בים

בימי ‡‰ביב ,זמן יˆי‡˙ם ממˆרים ,י˘נ‰

מˆ ,‰ר˜ ˘ייכים ‰ם ל˜„ו˘˙ ‰ח‚ עˆמו

)„ו˜‡(" כמ"˘ ‰רמב"ם ,לפיכך מוטל

‡ז למˆו˙ ‰י˘יב ‰בסוכ ,‰כמ"˘ ‰טור

)˘‡ינ ‰כרוכ ‰ו˙לוי' ב‰מˆו„ ‰מˆ‰

חיוב ˙˘וב ‰על כ‡ו"‡ ,בכ„י ˘יוכל

)‡ו"ח ס˙רכ" ,((34‰ו‡ף ל‡ ‰זכיר ‰כ˙וב

˘בו (˘ ,זו חל ‰ע"י מ‡ורע ˘‡ירע בו.

ל‰יו˙ ‡ˆלו ‰ענין „"עˆמו ˘ל יו‰כ"פ

ונר‡ ‰יו˙ר ב‚„ר „‰ברים‡„ ,ף ˘‰יום

מכפר"‰ ,יינו˘˙‰˘ ,וב‰ ‰י‡ ר˜ ל‰סיר

„יו‰כ"פ ‡כן מיוח„ ‰ו‡ בעˆמו ‚ם

לטעם ז"„ ‰כי בסוכו˙ ‚ו'" כ˘‰זכירו
ל‰יו"ט ב˙חיל˙ ‰פר˘ ,‰ר˜ כ˘זכר
מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ‰ ‰וסיף טעם ז ,‰כיון
˘‡ין ‰זמן מ˙˜„˘ ל‰יו˙ ח‚ ע"י ‰זכיר‰
בעˆמ ,‰כ"‡ ב‰יפך‡„ ,חר ˘נ˙˜„˘
ע"י חיוב ‰י˘יב˘ ‰בו ,חל בו ‡ף חיוב
‰זכיר.[‰

ו
יסי˜ „בסוכו˙ ‡ף ˘‡ר חיוביו נ˘למים
ע"י סוכ ,‰כיון ˘‰י‡ ‰מחיל ‰עˆם
‰יו"ט
ו‰מורם מכל ז„ ,‰עˆמיו˙ ‰ח‚
˘בסוכו˙ ,וכל ענייני ‰ח‚ ˘‰זכירם

 (33ור‡ ‰רמב"ם ‰ל' חו"מ רפ"ז.
‡ (34ו"ח ס˙רכ" .‰ור‡ ‰ב‡רוכ ‰ב"י וב"ח ˘ם.
ול‰עיר ˘‚ם ר˘"י בפי' ע"‰פ )‡מור( ס˙ם "ענני
כבו„" )ר‡ ‰מפר˘י ר˘"י( .ור‡˘ ‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן
˘ם.
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ובז ‰מחוור לנו ‰יטב מ‰˘ ‰כ˙וב,
ב‰זכירו לחיוב י˘יב ‰בסוכ ‰ב˘בע˙
 (35וכמו„‚˘ ב„‰ין )˘ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח
ס˙ˆ"‡ ס"‚ ממ‚"‡ וח"י ˘ם( „"מי ˘נמ˘כ‰
סעו„˙ו במוˆ‡י יו"ט ‡‰חרון ˘"פ ע„ ל‡חר ˆ‡˙
‰כוכבים מו˙ר ל‡כול חמ ıבסעו„‡"„ ,"‰כיל˙
חמ‡(˘) ıינו ˙לוי' כלל ב˜„ו˘˙ ‰יום"ה .ור‡‰
ל˜ו"˘ חכ"ב ע' .36
ה( ועפ"ז צ"ל גבי מ"ש רבינו הזקן בסי' תלב ס"ג
)מהרא"ש פסחים פ"א סיו"ד .ועוד(" :ולמה אין
מברכין שהחיינו קודם הבדיקה לפי שמצווה זו היא
לצורך הרגל לתקן הבית ולבער החמץ מתוכו לצורך
המועד לפיכך היא נפטרת בברכת שהחיינו שמברכין
ברגל בקידוש לילה" – שאין הכוונה במ"ש "לצורך
הרגל" ו"לצורך המועד" לקדושת המועד ,כ"א רק
להזמן דהרגל .ולהעיר שרבינו הזקן שינה שם מלשון
הרא"ש שם שהרא"ש כתב "סמכינן לי' אזמן דרגל
מידי דהוה אעושה סוכה ולולב לעצמו דמחויב לברך
שהחיינו בעשיתו אלא סמכינן לי' הזמן דרגל" )וכ"כ
רבינו הזקן בעצמו בסי' תרמא סוס"א לענין הסוכה
"לפי שאנו סומכין על ברכת שהחיינו שאומרים
בקידוש היום כו' וברכה אחת עולה לכאן ולכאן"(
ורבינו הזקן שינה לכתוב "לפיכך היא נפטרת כו'".
וראה ב"ח שם סי' תלב ,ט"ז שם סוסק"ב .ואכ"מ.

„בר ‰מונע מעי˜ר ‰יום.

˘"יו‰כ"פ ‰ו‡ זמן ˙˘וב‰ ;"‰יינו
˘ביו‰כ"פ י˘נו חיוב ˙˘וב ‰מˆ„ ‰יו˙ו
"זמן ˙˘וב ,"‰ול‡ ר˜ ב˙ור יום כפר.‰
ומ„יו˜ ל˘ון ז ‰מוכח ˘‚„ר ˘˙‰וב‰
„יו‰כ"פ ‰ו‡ בענין ‡חר מ˙˘וב˙ ע˘י"˙.

לענין ˘˙‰וב ,‰מכל מ˜ום י˘נו חילו˜
עי˜רי בין ˘˙‰וב‰ ‰מיוח„˙ ב)ע˘ר(‰

ב
מוכיח מל˘ון ‰רמב"ם ˘‚„ר ˘˙‰וב‰
„יו‰כ"פ ‰ו‡ ענין ‡חר מ˘˙‰וב‰
„ע˘י"˙

ימים ˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ ,לבין ˙˘וב˙
יו‰כ"פ ]וכפי ˘‚„‰י˘ ז‰ ‰רמב"ם ‚ם
במ˘ ‰חיל˜ם בב' ‰לכו˙ בפ"ע„ ,חיוב
˘˙‰וב ‰ביו‰כ"פ ל‡ כ˙ב ב‡ו˙‰‰ ‰לכ‰
ב ‰מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰מעל„ ‰ע˘ר˙ ‰ימים,
כי ‡ם ב‰לכ ‰בפני עˆמ.[‰

ביום ‰כיפורים ˘נ‡מר מכל חט‡˙יכם לפני '‰
˙ט‰רו"( ,ו‡ילו ‰חיוב „כסו˙ נ˜י' ‰ו‡ ר˜ מ„ברי
˜בל) ‰ר‡˘ ‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם ס"ח .ור‡˜ ‰ו"‡
לסרמ"ב ס˜"‡ „ל„ע˙ ‰רמב"ם לכב„ו בכסו˙
נ˜י' ‰ו‡ מ„רבנן( ,ולמ ‰ל‡ „וח ˜˘" ‰מחמ˙
˙˘וב"‰א ‡˙ ‰חיוב „כסו˙ נ˜י'?
‡ל‡ ˘מכיון ˘עניינו )‰ע˜רי( „יו‰כ"פ ‰ו‡ מ‰
˘עˆמו ˘ל יום מכפר ,לכן˘˙‰ ,וב„ ‰יו‰כ"פ ‰י‡
˙˘וב ‰מ˙וך ˘מח) ‰ול‡ ב"˘˜"( .ול‰עיר מס'
חסי„ים ס˙רט"ז :ביו"‰כ ˆ . .ריך ל˜רוע ‰לב ול‡
‰ב‚„ים – .ור‡ ‰במפר˘י ‰פסו˜ יו‡ל ב ,י‚.
א( ראה ראשית חכמה ש' התשובה פ"ג )ד"ה עוד
לתשובה( המקורות והטעמים ד"תשובה צריך שק".
של"ה מס' ר"ה בתחלתה .שם מס' יומא )רלב ,א(.

ולז ,‰כ‡˘ר מ„ובר ‡ו„ו˙ ‰ע˘ר‰
ימים ˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ ב˙ור ע˘ר˙
ימי ˙˘וב‰ ,‰רי ˘‡„רב„ :‰יי˜ "˘‰ס
ל‰ב„יל ‡˙ ‰ז' ימים ˘בין ר" ‰ליו‰כ"פ
]ב‰יו˙ם מיוח„ים לענין ˘˙‰וב ,‰כנ"ל[
מימי ר" ‰ויו"‰כ עˆמם ,וז ‰כיון ˘חיוב
˘˙‰וב ‰ביו‰כ"פ ‰ו‡ ענין בפני עˆמו,
ו‰וי ‚„ר ‡חר ב˙˘וב.‰
בס‚נון ‡חר )ב„‚‰ר˙ ‰חילו˜(‡‰ :
˘ע˘ר˙ ימי ˙˘וב ‰מוב„לים מ˘‡ר
˘‰נ ‰ב˙ור ימי ˙˘וב‰ ,‰ו‡ בז‡˘ ‰ז
˜‰ב"‰ ‰ו‡ "ב‰מˆ‡ו  . .ב‰יו˙ו ˜רוב"

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

מו
ו˘˙‰וב‡ ‰ז "יפ ‰ביו˙ר" )כ„ל˜מן ‡ו˙ „(.

מי„"; וז ‰כיון ˘בע˘ר˙ ימים ‡לו ‰ו‡

מ˘‡"כ בנו‚ע לר" ‰ויו‰כ"פ ס‚ול˙ ‰זמן

זמן מסו‚ל ˘ל "ב‰מˆ‡ו  . .ב‰יו˙ו

‰י‡ ב„בר נעל ‰יו˙ר מ˙˘וב – ‰בר"‰

˜רוב"˘ ,מז ‰ב‡˙‰ ‰וˆ‡˘ ‰עי"ז נ˙וסף

"˙מליכוני עליכם" ,וביום כיפור "עˆמו

˙ועל˙ )‚ם( בענין ˘˙‰וב‰"˘ ,‰י‡ יפ‰

˘ל יום מכפר"; ול‡חר מכן נ˙וסף ענין

ביו˙ר ומ˙˜בל˙ ‰י‡ מי„".

מיוח„ ביום כיפור – ‰חיוב לע˘ו˙ ˙˘וב‰
כפ˘וט .‰וכמ˘י"˙ ל˜מן.

‚
יב‡ר „˙˘וב ‰ס˙ם ‰י‡ חיוב ˘‡ין
‰זמ"‚ ,וזו‰י חלו˙ ‰חיוב ‰מחו„˘˙
˘ביו"‰כ ˘נ˜בע זמן ל˙˘וב‰
‰נ˘˙ ,‰וב‰ ‰י‡ מˆו˙ ע˘‡˘ ‰ין ‰זמן
‚רמ‡„ .מי„ ˘נכ˘ל בחט‡ מוטל עליו
‰חיוב לע˘ו˙ ˙˘וב ,‰כמ"˘ ‰רמב"ם

מ˘‡"כ יום ‰כפורים˘ ,בו נ˙ח„˘
‰ענין „"זמן ˙˘וב . . ‰לפיכך חייבים . .
לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ול˙‰ו„ו˙ ביום ‰כפורים".
‰יינו ˘‰זמן „יום ‰כפורים מחייב ˙˘וב‰
בחיוב מחו„˘ ˘חל ע"י יו"‰כ .ול‡ ר˜
˘˘˙‰וב‰˙ ‰י' בנ˜ל יו˙ר ‡ו נעלי˙ יו˙ר

ו‡„ ‡‰מרינן ˘ע˘ר ‰ימים ˘בין ר"‰
ויו‰כ"פ ‰ם נב„לים בענין ˘˙‰וב,‰
‡ין ‰פירו˘ ˘בע˘ר ‰ימים ‡לו מ˙וסף
בעˆם חלו˙ ‰חיוב „˙˘וב ‰על ‰חוט‡,11
‡ל‡ ר˜ ˘˘˙‰וב) ‰ב‚„ר ‰ר‚יל ˘ב,‰
˘מ˙חייב בו בכל ˘‰נ ‰מי„ כ˘חוט‡(
בימים ‡לו "יפ ‰ביו˙ר ומ˙˜בל˙ ‰י‡

מ‡ורע ˘בו‡ ,זי נˆטוינו ל˜יים ביום

בימים ‡לו˘˙" ,בו כעין ˙„ורו"„" ,ר

˜„ו˘ ז‰ ‰מˆוו˙ ˘בו ,27ובין ‰מˆו˙

בסוכ ‰כל ז' ‰ימים בין ביום בין בליל,"‰

נכלל לנו ‡ף חיוב ‡כיל˙ מˆ.28‰

כנ"ל( ,ומחמ˙ חיוב מˆו ‰זו ˘ב‰ם

מ˘‡"כ

˘בע˙

‰ימים

˘ר‡˘י˙ם

"בחמ˘ ‰ע˘ר יום לחו„˘ ˘‰ביעי ‰ז,"‰
ל‡ מˆינו מ˘ ‰יב„ילם וי˜„˘ם מˆ"ע,

 (11ברמב"ם ˘ם פ"‚ „‡‰˘ „-‚"‰ם ˆריך לע˘ו˙
˙˘וב ‰בימים ‡לו מחמ˙ „‰ין „ר" ‰כו'‡ .בל ‡י"ז
חיוב נוסף ˘ל ˙˘וב ‰מˆ„ עˆמ.‰

ימים ‡˘ר ב‰ם מחוייב ‡„ם לי˘ב בסוכ‰
– "ח‚ ‰סוכו˙".

‡ל‡ ב‰יפוך – חיוב ומˆו˙ ‰י˘יב‰

וכבר רמזו ר˘"י בפירו˘ו ל˘"ס‚ ,בי

בסוכ ‰ב˘בע ‰ימים ‡לו ‰י‡ ‰י‡

מ‡˘ ‰מרו בסוכ) ‰מח ,רע"‡( „˘מיני

‰מ˜„˘˙ם ומייח„˙ם ל‰יו˙ ב˜„ו˘˙

עˆר˙ "ר‚ל בפני עˆמו"˘ ,כ˙ב על ז‰

)ובפרט˜˘ ,יום מˆו˙ ‰י˘יב‰

„חילו˜ו מ˘‡ר ימי ‰ח‚ ‰ו‡ "˘‡ין

‰יו"ט
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יו˘בין בסוכ‰ ."‰יינו ˘כיון ˘˜„ו˘˙
‰יו"ט בעˆמו ‰י‡ )מסובב˙ ו(ענין

וענין ז ‰ביו‰כ"פ ‡ינו ˜˘ור „ו˜‡ במ‰
"ב‰מˆ‡ו ב‰יו˙ו ˜רוב" ,ר˜ ‰ו‡ ענין

 (28ר‡ ‰ל˘ון ‰רמב"ם )לענין ‡כיל˙ מˆ(‰
במנין ‰מˆו˙ ברי˘ ספר ‰י„ מ"ע ˜נח" :מˆו ‰ז'
ב‰כו˙ר˙ ל‰לכו˙ חמ ıומˆ ."‰ול‡י„ך בס‰מ"ˆ
מ"ע ˜נח ובי„ ‰לכו˙ חמ ıומˆ ‰רפ"ו" :ל‡כול

˙„ורו"["‡ ,כ ˘מיני עˆר˙ ˘‡ין בו חיוב

מˆ ‰בליל חמי˘ ‰ע˘ר".

‰י˘יב ‰חלו˜ ‰ו‡ מעˆם ‰יו"ט „סוכו˙

 (29וכמו„‚˘ ב‰לכ ‰בטעם „‰יעו˙ „מחל˜ו˙
„כ˘בירך זמן ב˘ע˙ ע˘יי˙ ‰סוכ ‰לפני ‰ח‚ ‡ינו
מברכו ביו"ט על ‰ח‚ ,מ˘‡"כ ל‡י„ך ‡ם בירך על
‰ח‚ בליל ‡' בבי˙ו ˆריך לברך זמן כ˘י‡כל בסוכ‰
– "„כיון ˘בירך ב˘ע˙ ע˘י' ועי˜ר יו"ט ‡ינו
‡ל‡ מפני ‰סוכ‰ד ברכ˙ ‰סוכ ‰עול ‰ליום טוב
ולסוכ) "‰ספר ˘‰‰למ ‰לסוכ ‰מו‰ .‡ ,וב‡ בספר
‰מכ˙ם לסוכ˘ ‰ם .כל בו סוף ‰ל' לולב‡ .ורחו˙
חיים סוף ‰ל' סוכ) ‰וע„"ז ‰ו‡ במ‡ירי סוכ˘ ‰ם(.
ועפ"ז מחל˜ים ל˘‡ר יו"ט ,פסח ועˆר˙„ ,מברכין
זמן ‡יו"ט .ור‡ ‰ברכי יוסף ‡ו"ח ס˙רמ"‚ „כ˙ב
„כן ‰ו‡ ל‰לכ.(‰

ל‰יו˙ יו"ט בפ"ע.

˘‰ו‡ מע˘ר˙ ‰ימים ˘ב‰ם ˜‰ב"‰ ‰ו‡
בפ"ע ביו"‰כ.

„
י˜˘ ‰מ‰ו חיוב ˙˘וב„ ‰יו"‰כ ‡חר
˘כבר נ˙חייב בזמן ˘חט‡
ובז ‰יבו‡ר ‚ם ‚„ר ‰חיוב "לע˘ו˙
˙˘וב . . ‰ביום ‰כפורים"„ ,לכ‡ור ‰י˘
ל˘˜‰ו˙ בכללו˙ ענין ז‰ ‰י‡ך יי˙כן לומר
"זמן ˙˘וב – "‰ממ ‰נפ˘ך‡ :ם נכ˘ל
בחט‡‰ ,רי ˘מחוייב ב˙˘וב ‰ב‡יז ‰זמן
˘י‰י' ,ו‡ינו ˘ייך לחיוב „יום ‰כפורים;
ו‡ם ל‡ נכ˘ל בחט‡‡ ,יך ˘ייך בו חיוב

 (10ר‡ ‰ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חל"ח עמ' 18
ו‡ילך )חי„ו˘ים ובי‡ורים ב˘"ס ח"‡ סי' יח(
)ו˘"נ( ˘מז ‰מוכרח „‚ם ˘˙‰וב ‰עˆמ‰ ‰י‡ מˆו‰
)ול‡ ר˜ ‰וי„וי(.

נ˙˜„˘ו ל‰יו˙ ימים ‰מיוח„ים "ח‚ ל,"'‰

 (27ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חט"ז ע'  107ו‡ילך.
ו˘"נ.

ב"כו˙ר˙" ל‰ל' ˙˘וב" :‰מˆו˙ ע˘. . ‰

– ‡ל‡ ‰ו‡ בכל זמן )ב‡ם נע˘ ‰חט‡(.

נ˙ייח„ ליו"ט ונע˘ ‰יום ˜„ו˘ מפ‡˙

כולל בו בעˆמו כל מע˘י „‡‰ם וחייו

וכו'‡ ,ל‡ ˘‰זמן מבי‡ חיוב ˙˘וב.‰

˘י˘וב ‰חוט‡ מחט‡ו"‰„ ;10חיוב לע˘ו˙
˙˘וב ‰על ‰חט‡ ‡ינו ˜˘ור בזמן מיוח„

ח‚ ‰סוכו˙

ע‡

לע˘ו˙ ˙˘וב.‰
וי˘ מן ‡‰חרונים ˘בי‡רו בז"‰‡„ ,‰נ
מיירי בחיוב ˙˘וב ‰על חט‡˘ ,נ˙חייב בו
מי„ ˘חט‡ ,ור˜ ˘כ˘ע˘‰ ‰חט‡ נ˙חייב
בז ‰ס˙ם ול‡ ‰ו‚בל לו זמן ל˜יים ‰חיוב,
ו‡"כ כל זמן ˘‰ו‡ חי וביכל˙ו לע˘ו˙

ד( בתוס' רא"ש ור"ן הלשון להיפך )כנ"ל הערה ,(41
אבל בברכ"י שם סתרמ"ג כתב דקאי בחד שיטה .אבל
ראה שו"ת משאת משה )או"ח סי' ה שהובא בבאה"ט
וברכ"י שם( דכתב בסברת התוס'" :וכיון דמחמתי'
קאתי מכי בריך אסוכה הו"ל כמפורש אסוכה וארגל
דמשם א' הוו .ברם היכא דבריך שהחיינו ארגל גופי'
לא זו פוטר זמן דסוכה דאין הרגל נתגלה במצות
עשיית סוכה" ,ע"ש .ואכ"מ.

‰י˘יב ‰בסוכ„ ,30‰עˆם ‰ר‚ל מ˙בט‡
בז"˘ ‰יו˘בין בסוכ"‰
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]‡ו בס‚נון

‡חר„˜ :ו˘˙ ‰ח‚ נע˘י˙ ע"י ‰י˘יב‰
בפועל ˘בע ‰ימים בסוכ˘˙" ,32‰בו כעין

]ועו„ י˘ ל„‚‰יר ‰חילו˜ בס‚נון ‡חר
˜ˆ˙ ,מ„ ‡‰נ˘˙נ‡ ‰ופן ‰זכר˙ יˆי‡˙
מˆרים ˘מזכירין ביו"ט ,בין ח‚ ‰מˆו˙
לח‚ ‰סוכו˙„ ,בח‚ ‰מˆו˙ טעם ‰‰זכר‰
‰ו‡ "זכור ‡˙ ‰יום ‰ז˘‡ ‰ר יˆ‡˙ם

 (30ע"פ כ‰נ"ל מובן ‚ם ˘‡ין ס˙יר ‰מז˘ ‰במס'
יומ‡ )‚ (‡ ,וע„"ז בח‚י‚) ‰יז (‡ ,פי' "˘‡ין ˘ם ח‚
‰סוכו˙ עליו" – כי ‰יינו ‰ך.
 (31ר‡‚ ‰ם ט"ז ‡ו"ח סו"ס ˙רסח.
 (32עפ"ז ‡ולי י˘ ל‰סביר ז"„ ‰בליל ‰ר‡˘ון
˘ל ח‚ ˆ . .ריך ל‡כול ב˙וך ‰סוכ‡ ‰פילו ב˘ע˙
˘‚‰ם ו‡ע"פ ˘‰ו‡ מˆטער כו' בליל‰ ‰ר‡˘ונ‰
חייב ל‡כול בסוכ˘) "‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח
ס˙רל"ט סי"ז .ו˘"נ(‡ ,ף ˘ב˘‡ר ימו˙ ‰ח‚ ‡ינו
מחוייב ,כיון ˘עי"ז נע˘י˙ ˘לימו˙ ˜„ו˘˙ ‰ח‚.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

ע
ל˘ם ‡חר ,מ˘‡"כ בסוכו˙ ל‡ ˘ינו‰ו

ר˜ מפ‡˙ מˆו‡ ‰ח˙ פרטי˙ ˘בו )כבח‚

כיון ˘‰ו‡ ‰ו‡ ˙וכן ומ‰ו˙ ‰יו"ט.

‰מˆו˙‰˘ ,זכיר ˘ם ‰כ˙וב למˆו˙ מˆ‰

ו‡„רב – ‰ר˜ ‚בי ח‚ ‰מˆו˙ ‰וז˜˜
‰כ˙וב לפר˘ מי„ ב˙חיל ‰למˆו˙
‰מˆ˘‡ ,‰ר בז ‰בי‡ר מפני מ ‰נ˙כנ‰
‰יו"ט ב˘ם ז"„ ‰ח‚ ‰מˆו˙"‡ ,ף ˘ל‡
ז‰ו כל מ‰ו˙ו ו˙וכנו ,ולכך מי„ כ˘‰זכיר
‰כ˙וב ˘מו ‰וˆרך לומר ˘בח‚ ז‡ ‰יכ‡
מˆו˘"„ ‰בע˙ ימים מˆו˙ ˙‡כלו" ,ור˜
מחמ˙ פרט ז ‰זכ‰ ‰ח‚ לכינויו‡ ,בל ל‡
מפני ˘ז‰ו כל מ‰ו˙ו ו˙וכנו.24
מ˘‡"כ ‚בי סוכו˙ ל‡ נז˜˜ ‰כ˙וב
לפר˘ ‰מˆו ‰ב˙חל ,‰ל‰יו˙ ˘ייכו˙ו
ל‰מˆו ‰פ˘וט ‰מעˆמ .‰פירו˘„ ,בז‰
‚ופ‡ ˘ל‡ ר‡‰ ‰כ˙וב ˆורך לפר˘ ‰טעם
˘נ˜ר‡ ‰יו"ט ע"˘ ‰מˆו„ ‰סוכ‚„‰ ,‰י˘
לנו ‰כ˙וב „‡„רב – ‰מ˘ ‰נ˙כנ‰
בכינויו "ח‚ ‰סוכו˙" ‡ינו ר˜ ל‰יו˙
מˆו ‰זו פרט ‡ח„ מן ‰ח‚ )ע„ ˘יוˆרך
‰כ˙וב לפר˘ ‰ע˙‡ ,(‰ל‡ ‰י‡ ‰י‡
כל מ‰ו˙ ‰ח‚ ו˘בע˙ ימיו כולם" ,ח‚
‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל."'‰

מי„ ב˙חיל ,‰לב‡ר מ˘ ‰נ˜ר‡ ‰יו"ט
ב˘ם "ח‚ ‰מˆו˙"(‡ ,ל‡ „ז‰ו ˘מו
בעˆמו ו‡ין ‡נו ז˜ו˜ים ע"ז לטעם ,כיון
˘‰ו‡ כל מ‰ו˙ ‰יו"ט מ˘ ‰י˘נ ‰בו
מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ ,‰כ„ל‰לן.

‰
יב‡ר „חילו˜ סוכו˙ מפסח‰ ,ו‡ מחמ˙
˘ל‡ חל על ‰זמן ˘ם יו"ט ע"י מ‡ורע
˘‰י' בו ,ר˜ ע"י חיוב ‰י˘יב˘ ‰בו
חל ‰ו‡

„˙˘וב .‰ור˜ ב‡ם מ˙ בל‡ ˙˘וב‡ ,‰זי

על „‡‰ם ,וממיל‡ ל‡ ˘ייך לומר

‰ו‡ ב‚„ר ביטול מ"ע .12מ˘‡"כ ביום

˘"חייבים ‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב‰˘ – "‰רי

‰כפורים י˘נ ‰מ"ע לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ביום

„‰בר ˙לוי ‡‰ם „‡‰ם ‰ו‡ במˆב „‰ור˘

ז ,‰ו‡ם ‡ינו עו˘˘˙ ‰וב ‰ביום ‰כפורים

˙˘וב‡ ‰ו ל‡.

‰רי ˘ביטל 13מ"ע.14

מ˘‡"כ ביום ‰כפורים ‰זמן ‰ו‡ ‰סיב‰
לחיוב ˘˙‰וב ,‰ול‡ מˆב ‚‰בר‡ ,ובמיל‡

‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל ליחי„ ולרבים כו'

„‰בר ˘ייך לכולם ,ו‰ו‡ "זמן ˙˘וב ‰לכל

לפיכך חייבים ‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב ‰כו'

– ליחי„ ולרבים  . .חייבים ‰כל לע˘ו˙

ביו‰כ"פ" )˘ ‰˘‚„‰זו כו˙ב ‰רמב"ם

˙˘וב ;"‰מכיון ˘ז‰ו חיוב מחמ˙ ‰זמן,

„ו˜‡ ל‚בי חיוב ˘˙‰וב„ ‰יום ‰כפורים(

‡ין בז ‰כל ‚‰בל ‰ו„‰בר חל על "‰כל".

מ˘מע יו˙ר בכוונ˙ו „ר"ל ˘מ˙וסף

ו‡ף ˘לכ‡ור ‰ע„יין ˙ימ‰ ,‰י‡ך יי˙כן

ביו"‰כ בעˆם חיוב ˘˙‰וב‰ ,‰יינו ˘ז‰ו
סו‚ חיוב ˘‰ו‡ ˘ונ ‰במ‰ו˙ו מחיוב

לחייב ‡˙ "‰כל" ב˙˘וב ,‰ו‰רי ˙˘וב‰
)כפ˘וט˘ (‰ייכ˙ ר˜ על חט‡ – ז‚ ‰ופ‡

ו‰‰סבר ‰בכל ז‰„ ,‰נ ,‰מ˘ ‰חל‰

˘˙‰וב„ ‰כל ימו˙ ˘‰נ ,‰וחיוב ז ‰חל

˜„ו˘ ‰ו„ין יו"ט על ‰זמן „חמ˘ ‰ע˘ר

ע˙ ‰על ‰כל )‚ם מי ˘ל‡ חט‡(˘ ,לכן

בניסן ‡ינו ר˜ מחמ˙ ז‚ ‰ופ‡ ˘בליל ‰ז‰

"יום ‰כפורים ‰ו‡ זמן ˙˘וב ‰לכל . .

ביום ‰כפורים ז ‰חוזר ומ˙ו„ ‰עלי‰ן

חייבים ‰כל לע˘ו˙ ˙˘וב."‰

ביום ‰כפורים ‡חר ‡ע"פ ˘‰ו‡ עומ„

‡יכ‡ לחיוב מˆ‡ ,25‰ל‡ ‚ם מ˜ו„ם לז‰
כבר נ˙ייח„ מחמ˙ "מ‡ורע ‰יום"˘ ,יום
ז ‰עˆמו ‰ו‡ "יום ˆ‡˙ך מ‡ר ıמˆרים"
)ב‡ יב ,י„( ,וממ‡ורע ז ‰כבר נ˙˜„˘ לנו
‰יום במיל‡ ,כ‰מ˘ך ‰כ˙וב ˘ם מי„

ולז ‰נמנע ‰כ˙וב ב„ו˜‡ מל‰זכיר
מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ ‰כ˘‰זכיר ל‰יו"ט

‡ו˙ו ח‚ ל '‰ל„ורו˙יכם" .26ו‡חר ˘כבר

ב˙חיל„ ,‰בז˘‰ ‰מיענו רבו˙‡ ‚„ול‰

 (24ולכן נ‡מר ‰ל˘ון "ח‚ ‰מˆו˙" )בעי˜ר(
ר˜ על יום ט"ו ,כנ"ל בפנים‰˘ ,רי מˆו˙ ‡כיל˙
מˆ‰ ‰י‡ ר˜ בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘‡ז ‰כ˙וב ˜בעו
חוב ‰מ˘‡"כ ב˘‡ר ‰ימים ˘‰ו‡ ר˜ ר˘ו˙ )˙ו"כ
פר˘˙נו ˘ם .פסחים ˜כ .(‡ ,ור‡ ‰ט"ז ‡ו"ח
ס˙רס"ח ˜רוב ל˙חל˙ו" :ולמ ‰י˜ר‡ו כל ‰ימים
ח‚ ‰מˆו˙ ו‰י' ל˜רו˙ם ‡יסור חמ‡ ıל‡ „‰כל
נ‚רר ‡חר ליל‰ ‰ר‡˘ונ ‰וב˘ביל ‰ב‡ו ˘‡ר
‰ימים כו'".

˙˘וב ‡"‡ ,‰לומר ˘ביטל ‡˙ ‰מ"ע

חט‡( ‰ו‡ ‰סיב‰ ‰מבי‡ ‰חיוב ˘˙‰וב‰

‡ל‡ ˘מל˘ון ‰רמב"ם "יום ‰כפורים

– "ו‰י' ‰יום ‰ז ‰לכם לזכרון וח‚ו˙ם

יו˙ר˘ ,ל‡ נטע ‰לומר ˘˘ם ‰ח‚ ‰ו‡

יום ‰כיפורים

מז

 (25וע„"ז ‰ו‡ בח‚ ˘‰בועו˙ )ר‡ ‰טז ,י( ˘‡ינו
מחמ˙ חיוב ו˜יום מˆוו˙ )˜רבנו˙( „יום ז ‰כ"‡
)כמו„‚˘ ב˘מו – ‚ם בפר˘˙ ‰מוע„ו˙ „כ‡ן – פ'
‡מור( מˆ„ "וספר˙ם לכם ‚ו' ע„ ממחר˙ ˘‰ב˙
˘‰ביעי˙ ˙ספרו חמי˘ים יום ‚ו'" )‡מור כ‚ ,טו.
טז .וכן בר‡˘ ‰ם ,ט( ,מˆ„ ‰זמן ו‰מנין „˘בע‰
˘בועו˙ .ולכן מ˜ריבים בו מנח ‰ח„˘ .‰מ˘‡"כ
‰ל˘ון "ביום ‰ביכורים" )פינחס כח ,כו .ר‡‰
פר˘"י ˘ם(‡ .בל ל‡ נ˜' מטעם ז ‰במ˜ר‡ ב˘ם
ח‚.
 (26ור‡˘ ‰ם מב ,ובפר˘"י‰" :ו‡ ‰ליל‡˘ ‰מר
ל‡בר‰ם בליל‰ ‰ז‡ ‰ני ‚ו‡ל ‡˙ בניך".

˙יר ıלנו ‰רמב"ם ב‰מ˘ך „בריו ב‰לכ‰
˘ל‡ח"ז )"‰ח(" :עבירו˙ ˘˙‰ו„ ‰עלי‰ם

ב˙˘וב˙ו ˘נ‡מר )˙‰ילים נ‡ (‰ ,כי פ˘עי

‰
יב‡ר „ביו"‰כ חל חיוב ‡ף במי ˘חט‡
וכבר ˘ב ,כיון ˘‰חיוב ˙˘וב‡ ‰ינו מˆ„
מˆב ‚‰בר‡ ר˜ מˆ„ ‰זמן

‡ני ‡„ע וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„" .וכיון ˘"‡ין
ˆ„י˜ ב‡ר˘‡ ıר יע˘ ‰טוב ול‡ יחט‡"
)˜‰ל˙ ז ,כ( ,ובו„‡י חט‡ פ"‡ בחייו"‡ ,כ,
˙מי„ י˘ מ˜ום ל˙˘וב ‰לכל ‡ח„‡„ ,ף
‡חר ˘ע˘ ‰כבר ˙˘וב ‰על ‰חט‡ ‰‰ו‡,
מ"מ" ,חט‡˙י )‡ע"פ ˘נ˙כפר כבר( נ‚„י

וי"ל ‰בי‡ור בז:‰

˙מי„" ,וע„יין מ˜ום ל˙˘וב ,‰כ˘ם

בכל ימו˙ ˘‰נ ‰מˆב ‚‰בר‡ )‡˘ר

˘"חוזר ומ˙ו„ ‰עלי‰ן".15

 (12ע"„ )חיוב כר˙( במˆו˙ מיל) ‰רמב"ם ‰ל'
מיל ‰פ"‡ "‰ב(.
 (13ר‡ ‰חינוך מˆו˘ ‰ס„" :ועובר כו' ול‡
˙‰ו„ ‰כו' ביום ‰כיפורים  . .בטל ע˘ ‰ז."‰
 (14ול‡חרי יו‰כ"פ ע„ יו‰כ"פ ‰ב‡ – לכ‡ור‰
„ינו כמ‡חר ˙˘לום ˜רבנו˙יו – בין ר‚ל לר‚ל
)ירו˘למי ר" ‰פ"‡  .‡"‰ור‡ ‰מפר˘ים ˘ם .ר" ‰ו,
‡-ב˙ .מור ‰יח ,ב(.

 (15בבי˙ ‡ל˜ים )ל‰מבי"ט( ˘ער ˘˙‰וב‰
פ"ו )„" ‰עו„ ‡פ˘ר( „"‡פ˘ר לומר כי ל‡ ‰זכיר
כ‡ן כי ‡ם ‰וי„וי ול‡ ˘˙‰וב ‰כי ‡ינו ˆריך
לחזור ול˘וב על מ˘ ‰חט‡ מ˜ו„ם כיון ˘˘ב
מ˜ו„ם ‡בל ל‰עלו˙ו על ˘פ˙יו בוי„וי ‰ו‡ ˆריך
)ו‰טעם –( ל‰יו˙ו נזכר ˘ל‡ י˘וב עו„"‡ .בל
ע"פ מ˘נ"˙ כמ"פ )ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ )וחי„ו˘ים
ובי‡ורים( ˘ב‰ער .10 ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ז ע' (194

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

מח
ו‰חילו˜ בז‰ ‰ו‡ ר˜ ˘כ‡˘ר סיב˙
‰חיוב לע˘ו˙ ˙˘וב‰ ‰י‡ מחמ˙ מˆב
)חט‡( „‡‰ם )˘ז‰ו ‚„ר ˙˘וב ‰בכל ימו˙
˘‰נ ,‰כנ"ל(‰ ,נ ‰ב‡ם „‡‰ם )ל‡ חט‡,
‡ו( כבר ע˘˘˙ ‰וב ‰על ‰חט‡ )˘עזב
‡˙ ‰חט‡ ל‚מרי( ,וכבר נ˘˙נ ‰מˆבו‡ ,ין

עליו חיוב ל˙‰עורר ב˙˘וב ‰על חט‡ ז,‰
‡ע"פ ˘"וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„";
וז‰ו ב˘‡ר ימו˙ ˘‰נ‡ ,‰בל ביום
‰כפורים˘ ,חיוב ˘˙‰וב˘ ‰בו ‰ו‡ מˆ„
˘‰זמן מחייב ˙˘וב ,‰וחל חיוב על "‰כל
לע˘ו˙ ˙˘וב‰ – "‰נ‡ ‰ם בימי חייו ‰י'
‡י פעם ענין ˘עליו ˙˙כן ˙˘וב ,16‰חייב

˘‚„ר ‰וי„וי ‰ו‡ מ„‡‰˘ ‰ם מבט‡ ב˘פ˙יו
‰חרט˘ ‰בלבו )ור‡ ‰רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב
"‰ב( ,מובן לכ‡ור„ ,‰כ‡˘ר מ˙וו„ים בפ"ˆ ‰ל
ב˘ע˙ מע˘‰ ‰ר‚˘ ‰חרט˘ ‰בלב )ול‰עיר ממ"˘
‰מבי"ט עˆמו ב˜רי˙ ספר )רי˘ ‰ל' ˙˘וב(‰
"˘˙‰וב ‰ו‰וי„וי מˆו‡ ‰ח„ ‰י‡ ˘‡ין וי„וי
בלי ˙˘וב"‰ב( – .ו‰רי רבינו ‰ז˜ן מפר˘ ‰ענין
„וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„ לענין ˙˘וב) ‰ר‡ ‰מ"˘ ב˙ני‡
פכ"ט )לו ,ב(( .ור‡˘ ‰ערי ˙˘וב ‰לר"י בסופו.
ומ˘ ‰ל‡ ‰זכיר ‰רמב"ם "˙˘וב – "‰י"ל כי
נכלל במ˘ ‰ממ˘יך ˘ם "˘‰ו‡ עומ„ ב˙˘וב˙ו".
ו‡כ"מ.
ב( אבל י"ל שמספיק מה שכבר גמר בלבו בעבר
)וזהו מה שאומר בשפתיו( .ובפרט עפמ"ש בבית
אלקים שם רפ"ג בנוגע לוידוי ,שע"י "שגומר בלבו
כו' ואומר דברים אלו בפיו ובשפתיו אז יבוש ויכלם
מלשוב עוד למה שחטא" ,שלכאורה ענין זה אפשר
גם מבלי שיתעורר ע˙ ‰ברגש של תשובה כו' .וראה
לקו"ש חכ"ז ע'  .312ואכ"מ.

‰ו‡ לע˘ו˙ ˙˘וב ‰ע"כ ‚ם ע˙ ,‰מכיון
˘"וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„" ,ובמיל‡ י˘
לחיוב ˙˘וב ‰ז‰ ‰ב‡ מחמ˙ ‰זמן „בר
˘יכול ל˙‰פס בו ,ו"חייבים ‰כל לע˘ו˙
˙˘וב ,"‰כנ"ל.

ח‚ ‰סוכו˙

סט

ו‡ילו בח‚ ‰סוכו˙ ˘בי˙˙ ‰יו"ט נ‡מר‰

כל ‰ימים – "ח‚ ‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים

לפני מˆוו˙ ‰יו"ט .ומוכח „ב„ו˜‡ ˘ינ‰

ל. "'‰

‰כ˙וב ‚בי סוכ ‰לומר „ל‡ ‰רי ˘ייכו˙
מˆו˙ מˆ ‰לפסח כ‰רי ˘ייכו˙ מˆו˙
סוכ ‰לסוכו˙.

ג( ברמ"א )ושו"ע רבינו הזקן( או"ח סו"ס שמג ,דאם
עבר עבירה בקטנותו "טוב לו שיקבל ע"ע איזה דבר
לתשובה ולכפרה" .אבל כאן שע"פ דין "‡ין ˆריך
לתשובה" )רמ"א ורבינו הזקן שם( ,אינו בגדר "בעל
תשובה".

ומ‡י„ך‰ ,וב‡ לעיל „נמˆ‡ ‚ם ˘ינוי
ל‚ריעו˙‡ בח‚ ‰סוכו˙˘ ,בח‚ ‰מˆו˙
‰זכיר ‰כ˙וב מי„ ב˙חל ‰למˆו˙ מˆ‰

„
יסי˜ „מחול˜ סוכו˙ מן ‰פסח במ‰
˘מˆו˙ ‰י˘יב‰ ‰י‡ כל ˙וכן ‰יו"ט
בעˆמו ,ול‡ ר˜ פרט בו
ונר‡ ‰לב‡ר בז„ ,‰חלו˜ ‚„ר ח‚
‰סוכו˙ מח‚ ‰מˆו˙ ˘נזכר ‡ף ‰ו‡

 (16י˙ר ‰מז ‰נלפענ"„ )ו‰נפ˜"מ ל‰לכ:(‰
‡( ‰מ˜„˘ ‡˘˙ ‰יכף ל˙‰חל˙ חיובו במˆו˙
)ומˆי‡ו˙ עבירו˙ בחייו( ע"מ ˘‰ו‡ בעל ˙˘וב‰ג –
‡ינ ‰מ˜ו„˘˙ ,ב( ‡עפ"כ ˘ייך ‡ˆלו "זמן ˙˘וב"‰
ע"„ ˘י˘ ‡ˆלו "זמן זרע ו˜ˆיר" ‡ף ˘‡ין לו ˘„,‰
‚( ‡ם נ„ר ע"מ "˘‡ע˘„ ‰בר פלוני בזמן ˙˘וב"‰
וע˘ ‰ביו‰כ"פ – מחוייב ל˜יים נ„רו.
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בפר˘˙ ‰מוע„ו˙ .וב„˜‰ם „מˆינו עו„
˘ינויים ב„רך ‰זכר˙ ‰כ˙וב מח‚ ‰מˆו˙
לח‚ ‰סוכו˙‚„ ,18בי ח‚ ‰מˆו˙ מˆינו
˘יזכיר ‰פסו˜ ל˘מו )"ח‚ ‰מˆו˙"( ר˜
ב˘ייכו˙ ליומו ‰ר‡˘ון – "ובחמ˘ ‰ע˘ר
יום לחו„˘ ‰ז ‰ח‚ ‰מˆו˙ ל‡ ,"'‰בל ל‡
נ˘˙ייך ˘ם ז ‰בפירו˘ בכ˙וב ‡ף ל˘‡ר
ימיו ,19מ˘‡"כ בח‚ ‰סוכו˙ ˘נ˙פר˘ על

– "˘בע˙ ימים מˆו˙ ˙‡כלו" ,מ˘‡"כ
‚בי סוכו˙ ˘ל‡ נזכר בסמיכו˙ ל˘ם ‰ח‚
ועˆמיו˙ו ,ר˜ בפני עˆמו בסוף ‰פר˘.‰
‡מנם ל‰מבו‡ר ל‰לן ‡"˘ ˘ינויים
‡לו ,ו‰ו‡ מכללו˙ ‰חילו˜ בין מוע„ו˙
‡לו„ ,מˆינו עו„ ˘ינוי ביני‰ם ,מ˘ ‰בל'
‚‰מר‡ נ˘˙נ˘ ‰ם "ח‚ ‰מˆו˙" ל‰יו˙
נ˜ר‡ בכינוי ‡חר – "ח‚ ‰פסח" )וכן ‰ו‡
21

‰ל˘ון ‰מור‚ל במנ ‚‰י˘ר‡ל ,בל˘ון בני
‡„ם( .מ˘‡"כ ח‚ ‰סוכו˙˘ ,כפי ˘‰ו‡
נכ˙ב כך ‰ו‡ נ˜ר‡ ,ו‡ף בל˘ון "˘‰ס
ובמנ ‚‰י˘ר‡ל ל‡ נ˘˙נ ‰מ˘מו ב˙ור‰
˘בכ˙ב ,22ל‰יו˙ו נ˜ר‡ "ח‚ ‰סוכו˙".23
‡ל‡ ע"כ מוכרח לומר ˘בח‚ ‰מˆו˙ ‡ין
מˆו˙ ‰מˆ ‰מעˆמיו˙ ‚„ר ‰יו"ט ממ˘,
ולכך ל‡ ח˘˘ו חכמים מל˘נו˙ ˘מו

‚ו' ‡˙ ח‚ ‰מˆו˙ ˘בע˙ ימים ב˘מח‚ ‰ו'".

בי˘ר‡ל ‚ו' למען י„עו „ורו˙יכם ‚ו'" ‰י' ‡פ˘ר
ל‰ניח לבסוף ,ולכ˙וב ב˙חיל˙ ‰פר˘" ‰בסוכו˙
˙˘בו ˘בע˙ ימים" ,כבמˆ.‰

 (20וע„"ז בר‡) ‰טז ,י‚(" :ח‚ ‰סוכו˙ ˙ע˘ ‰לך
˘בע˙ ימים".

 (18בח‚ ˘‰בועו˙ נ‡מר )כ‚ ,טז .כ‡(" :ע„
ממחר˙ ˘‰ב˙ ˘‰ביעי˙ ˙ספרו חמי˘ים יום
ו˜‰רב˙ם ‚ו'" .בר"" :‰י‰י' לכם ˘ב˙ון זכרון
˙רוע˘) "‰ם ,כ„( .ביום ‰כיפורים" :יום ‰כיפורים
‰ו‡" )˘ם ,כז(" ,יום כיפורים ‰ו‡" )˘ם ,כח(.

 (21כל ˘‰בע˘) ‰מונ (‰ימים ,ול‡ ר˜ יום י"„
וט"ו ניסן ˘נ˜' פסח ‚ם ב˙ו˘ב"כ )ר‡˜˘‰ ‰ו"ט
כו' בס' ‰מוע„ים ב‰לכ ‰ל‰ר˘"י זוין ע' רטו
ו‡ילך( .ור‡"˘‚‰ ‰פ ˜‰) ˙"‰וˆ‡˙ ˙˘מ"ו ו‡ילך(
ע' ˙רסח ב‰ערו˙.

 (19וע„"ז בפינחס )כח ,יז(" :בחמ˘ ‰ע˘ר
יום לחו„˘ ‰ז ‰ח‚ ˘בע˙ ימים מˆו˙ י‡כל".
ובמ˘פטים )כ‚ ,טו( "‡˙ ח‚ ‰מˆו˙ ˙˘מור ˘בע˙

 (22מלב„ ˘‰מו˙ ע"˘ מוע„י ˙‰בו‡) ‰בחיי
מ˘פטים כ‚ ,יז( :מוע„ חו„˘ ‡‰ביב ,ח‚ ˆ˜‰יר,
ח‚ ‡‰סיף – .נ˙ב‡ר ב‡ור ˙‰ור ‰מ˘פטים ע'

ימים ˙‡כל מˆו˙" .וע„"ז ב˙˘‡ )ל„ ,יח(‡ .בל ל‡
נ‡מר "ח‚ ‰מˆו˙ ˘בע˙ ימים" .ו‚ם בנ"ך )„"‰ב
ל ,כ‡ .וע„"ז ˘ם ל ,‰יז .עזר‡ ו ,כב( ל‡ נ‡מר על
עˆם ˘ם ‰ח‚ כ"‡ על ע˘יי˙ בנ"י – "ויע˘ו בנ"י

‡'˜עח ו‡ילך .ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ע'  265ו‡ילך.
‡ (23ו "ח‚" ס˙ם ב˘"ס ובל˘ון בנ"‡ )כולל
˘מע"ˆ – ר‡˘ ‰ו"ע יו"„ סר"כ ס"ך( .ב˙ו˘ב"כ
– ‚ם פסח ו˘בועו˙.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

סח
‰ח‚ ו˘‡ר מˆוו˙יו ב˘בע‡ ‰לו‡ ,ל‡
בז˘‰ ‰מיענו ‰כ˙וב ‚ם ז‚ ‰ופ‡ ˘חיוב
י˘יב ‰בסוכ˘ ‰ייך לעˆמיו˙ ‰ח‚
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וענייניו ,15וי˙יר ‰מזו „כיון ˘נ˜בע „‰בר
ב˘מו ˘ל ‰ח‚‰ ,רי נרמז בז˙ ‰וכן ועניין
עˆם ‰ח‚
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)כבכל ˘ם „בר˘ ,בו נרמז

˙וכן „‰בר ‰‰ו‡ ‰נ˜ר‡ ב˘ם ז.(‰

‡מנם,

ע„יין

י˜˘‰

לנו

ר‡˘ ˘‰נ‰

פנינים

טוב‡

מ‰כ˙ובים:
ח„‡„ ,ע„יין י˘ ל„˜„˜ בז ,‰מ‰
טעם בע˙ ˘‰זכיר ‰כ˙וב ‡חר כך לחיוב
י˘יב ‰עˆמו ,ב"˘בע˙ ימים" ˘‰ני ,ל‡
‰ו„‚˘ בכ˙וב כלל ועי˜ר מ˘˘ ‰בע‰
‡לו ‰ם ‰ם ˘"‰בע ‰ר‡˘ונים" ˘‰זכירם

מ„וע ל‡ י˘˙מ˘ו ב'ב‚„י לבן' ל˘נ‰ ‰ב‡?‰

‰כ˙וב מ˜ו„ם .ו‡פילו ל‡ „יי˜ ‰כ˙וב
 (14ר‡˙ ‰ו„" ‰נכנס )סוכ ‰מו ,(‡ ,ר‡"˘ ור"ן
˘ם )‰וב‡ו בב"י ‡ו"ח סו"ס ˙רמ‡(„" :כיון
„סוכ ‰מחמ˙ ח‚ ˜‡˙י‡ב סבר‡ ‰ו‡ „זמן )‰יינו
ברכ˙ ˘‰חיינו( „י„ ‰כו' פטור ‰ו‡ ‡ף בח‚".
ור‡ ‰רמ"‡ ˘ם .ול‰עיר מ„ע˙ ‰ב"ח )ב˙˘וב‰
ס˜ל"ב‰ ,וב‡ בב‡"‰ט ˘ם ס˜"ב( ‚ם ל‰יפך „‡ם
בירך ˘‰חיינו על ‰ח‚ פוטר לזמן לסוכ‰ג .ור‡‰
נו"כ ˘‰ו"ע ˘ם .ל˜מן ‰ער.29 ‰
ול‰עיר מל˘ון ‰רמב"ם בס‰מ"ˆ )מ"ע ˜סח(
˘מ„‚י˘ ˘‰ייכו˙ „סוכ ‰ל‰ח‚ˆ˘" :וונו לי˘ב
בסוכ˘ ‰בע˙ ימים בימי ‰ח‚" )וב‰ע˙˜˙ ˜‡פח:
"בכל ימי ‰ח‚"( .וב‰מˆוו˙ בספר ‰י„ )כב‰כו˙ר˙
ל‰לכו˙ ˘ופר וסוכ ‰ולולב(" :לי˘ב בסוכ ‰כל
˘בע˙ ימי ‰ח‚" )וע„"ז כ˙ב בלולב ˘ם" :ליטול
לולב במ˜„˘ כל ˘בע˙ ימי ‰ח‚"( .וכ"כ ˘ם
בפנים ‰‰לכו˙ )פ"ו "‰ז(‡" :כיל ‰בלילי יו"ט
‰ר‡˘ון בסוכ ‰חוב."‰
 (15ר‡ ‰ל˘ון ‰ר"˘ מ˘‡נ ıבפי' ל˙ו"כ ˘ם
בסופו" :וסוכ ‰ולולב ח‚ ‡ח„ ‰ו‡" .וע„"ז בפי'
‰ר‡ב"„ ˘ם" :ולולב וסוכ ‰ח‚ ‰ו‡ ל‰ם".
 (16ר‡ ‰ל˜מן ‰ער.29 ‰
ב( כ"ה בתוס' ותוס' הרא"ש ור"ן שם .וברא"ש
לפנינו" :דכיון דסוכה מחמת חג עשה" .וראה שוה"ג
הבא.
ג( אלא שעיקר סברת הב"ח שם היא" :כיון דשעת
מצוותו הוא וכוונתו לברך גם אסוכה שוב א"צ לברך
עוד" .ומביא ראי' מדעת התוס' והרא"ש .ולאחרי
שמעתיק דברי התוס' מפרש" :מאחר דכוונתו בשעת
הברכה הי' גם על החג משום דסוכה מחמת חג קאתי
זמן דידה .א"כ כ"ש בנ"ד כו'" ,ע"ש .ואכ"מ .וראה
לקמן שוה"ג להערה .29

מט

לרמזם בל˘ונו ולומר "בסוכו˙ ˙˘בו

בנו‚ע ל'ב‚„י לבן' ˘‰י ‰לוב˘ ‰כ‰ן„‚-ול בעבו„ו˙ ‰פנים „יום ‰כיפורים‡ ,י˙‡

ב˘בע˙ ‰ימים" )˘‡ז ‰י˙‰ ‰מ˘מעו˙,

ב‚מר‡ " :ו‰ניחם ˘ם – מלמ„ ˘טעונין ‚ניז‡" ;"‰ינו עוב„ ב‰ם פעם ˘ני ‰לעולם ‡ל‡

˘בע˙ ימים ‰י„ועים לנו כבר מן ‰כ˙ובים

נ‚נזין במ˜ום ˘יפ˘וט ‡ו˙ם" .

מ˜ו„ם( ,ור˜ ‰זכירם בס˙ם "בסוכו˙
˙˘בו ˘בע˙ ימים" ,וכ‡ילו נ˘מע מס‚נון
‰כ˙וב „˘בע‡ ‰חרים וח„˘ים ‰ם ˘ל‡
‰זכירם מ˜ו„ם ,ו‰יינו ˘‡ין ז ‰ממ‰ו˙
‰ח‚.
ו˙ו ˜˘„ ,‰מ„וע ‰פסו˜ים „כללו˙
חיוב סוכ ‰נ‡מרו כענין בפ"ע בסוף

1

2

ולכ‡ור˙ ‰מו ,‰מ„וע ל‡ י˘וב ל˙˘‰מ˘ בב‚„ים ‡לו ב˘נ‰ ‰ב‡) ‰כ˘‡ר כל ב‚„י
כ‰ן„‚-ול‡˘ ,ין כל ‚‰בל ‰בזמן ˘‰ימו˘ ב‰ם(?
וי˘ לב‡ר ‰טעם ‰פנימי לכך:
עי˜ר עניינ˘ ‰ל עבו„˙ ‰כ‰ן„‚-ול ביום ‰כיפורים‰ ,ו‡ עבו„˙ ˘˙‰וב) ‰כפר˙
עוונו˙ בני י˘ר‡ל( .ומעבו„˙ו זו ,נמ˘ך ‰כוח לכל ‡ח„ מי˘ר‡ל לעסו˜ בעבו„˙
˘˙‰וב‰ ‰פרטי˙ ˘לו.

‰פר˘‡„ .‰י ‡מרינן „‰כ˙וב ˘‰מיענו

ו‰נ ,‰מעל˙˘ ‰ל עבו„˙ ˘˙‰וב‡] ‰פילו על עבו„˙ „ˆ‰י˜ים[ ‰י‡ בעניין ‰חי„ו˘

˘חיוב סוכ‰ ‰ו‡ ממ‰ו˙ ‰ח‚ ,מ„וע נמנע

˘ב .‰כלומר„‡‰ ,ם עו˜ר ומ˘נ ˙‡ ‰מˆי‡ו˙ו ˜‰ו„מ˙‰˘ ,י ‰מלוכלך בחט‡ ,ונע˘‰

‰כ˙וב מל‰זכירו יח„ עם ˘‡ר חיובי ‰ח‚

למˆי‡ו˙ ח„˘ .‰וע„ ˘יכול לומר על עˆמו )כל˘ון ‰רמב"ם (‡" :יני ‡ו˙ו ‡‰י˘ ˘ע˘‰

מי„ ב˙חיל ‰כ˘‰זכיר ל˘בע˙ ‰ימים

‡ו˙ם ‰מע˘ים"! ]מ˘‡"כ בˆ„י˜ים – ‡ף ˘עולים בעבו„˙ם מ„ר‚ ‰ל„ר‚‡ ,‰ין ב‰ם

בר‡˘ונ.‰

מעל˙ ‰חי„ו˘ ,מ‡חר ו‡ין ז ‰ב‡ופן ˘מ˘נים מˆי‡ו˙ם למˆי‡ו˙ ח„˘.[‰

3

ועו„ ˆריך ל‰בין ˘‰כ‡ ˘ינ‰ ‰כ˙וב

וכיון ˘‡˙ ‰כוח לעבו„˙ ˘˙‰וב ‰מ˜בלים י˘ר‡ל מעבו„˙ ‰כ‰ן„‚-ול ביום

מ„רכו ‚בי ‰ח‚ ‰ר‡˘ון ˘נזכר בפר˘˙

‰כיפורים‰ ,רי ‚ם עבו„˙ו ‰י‡ ב‡ופן כז :‰כניס˙ ‰כ‰ן„‚-ול ל˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים‰ ,מ˜ום

‰מוע„ו˙˙‰„ ,ם ‰זכיר ˙חיל ‰למˆו˙ו,

‰מ˜ו„˘ ביו˙ר – ‡ינ ‰פועל˙ ‡ˆלו ר˜ עליי˙ מ„ר‚‡ ,‰ל‡ פועל˙ ˙‰ח„˘ו˙ ‚מור‰

"בחמ˘ ‰ע˘ר יום לחו„˘ ‰ז ‰ח‚ ‰מˆו˙

במˆי‡ו˙ו ,וכביכול ‡ינו ‡ו˙ו ‰כ‰ן„‚-ול ˘נכנס ‡˘˙˜„ לפני ולפנים.

ל˘ '‰בע˙ ימים מˆו˙ ˙‡כלו" )כ‚ ,ו( ,ור˜
ל‡ח"ז נזכרו „יני ‡יסור מל‡כ ‰ו"מ˜ר‡
˜ו„˘" ˘בו ,וחיובי ˜‰רבנו˙ כל ˘בע,17‰

 (17ע"„ ‰פ˘ט ר‡ ‰מלבי"ם כ‡ן‰˘" :וˆרך
ל‰ניח ‰ו„ע˙ ‰לכו˙ ‰סוכ‰˘ ‰ם מרובים ע„
לבסוף .מ˘‡"כ ענין ‰מˆ ‰ופרטי' נ˙ב‡ר כבר בפ'
ב‡"‡ .בל ע„יין ˆ"ע„ ,מ"מ ‰פרטים "כל ‡‰זרח

וזו‰י ‰‰סבר‰ ‰פנימי˙ בכך ˘‡ין ‰כ‰ן„‚-ול נכנס לפני ולפנים ב‡ו˙ם ‰ב‚„ים
˘לב˘ ‡˘˙˜„ – כי מ‰˘ ‰ו‡ נע˘ ‰למˆי‡ו˙ ח„˘ˆ ,‰ריך ל˙‰בט‡ ‚ם בלבו˘יו –
˘ˆריכים ל‰יו˙ ב‚„ים ח„˘ים ,ל‡ ‡ו˙ם ˘‰ייכים לעבו„˙ ˘‰נ˘ ‰עבר.‰
 (1יומ‡ כ„.‡ ,
 (2רמב"ם ‰ל' כלי ‰מ˜„˘ פ"ח .‰"‰
‰ (3ל' ˙˘וב ‰פ"ב "‰ז.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

נ

וי„וי בלי עזיב˙ ‰חט‡  -ר˜ "טובל ו˘ר ıבי„ו"?
"כל ‰מ˙ו„ ‰ב„ברים ול‡ ‚מר בלבו לעזוב‰ ,רי ז„ ‰ומ ‰לטובל ו˘ר ıבי„ו"
)רמב"ם ‰ל' ˙˘וב ‰פ"ב (‚"‰

ח‚ ‰סוכו˙
˘‰וˆרך ‰כ˙וב ל˘‰מיענו „חיוב י˘יב‰

עם חיוב נטיל˙ לולב )˘‰כ˙וב כרכו בח‚

בסוכ‰ ‰ו‡ ב‡ו˙ם ˘בע˙ ‰ימים ˘נ‡סרו

עˆמו – "בחמ˘ ‰ע˘ר יום ˙ . .חו‚ו ‡˙

ממל‡כ ‰ונ˙חייבו ב˜רבן ,מוכח „חיוב

ח‚  . . '‰ול˜ח˙ם לכם" )וי˜ר‡ כ‚ ,לט-מ((,

סוכ‡ ‰ינו מעˆמיו˙ ‰ח‚ )ע„ ˘נ„ע

‡ל‡ מˆו˙ י˘יב‰ ‰וי‡ חיוב נפר„

בפ˘יטו˙ ˘וו„‡י חיובו ב‡ו˙ם ‰ימים

‡˙ ‰מ˙ו„ ‰ב„ברים ול‡ ‚מר בליבו לעזוב מ„מ‰ ‰רמב"ם ל"טובל ו˘ר ıבי„ו".

‰ו‡( ,ו‡ינו מ‚„ר ‡ח„ עם ˘‡ר ‰חיובים

וˆריך בי‡ור:

˘נפרטו בכ˙וב מי„ כ‰מ˘ך ל"ח‚ ˘בע˙

מל˘ון זו מ˘מע˘ ,וי„וי כז ‰נח˘ב לוי„וי )˘לכן ‰וי ב‚„ר 'טובל'( ,ור˜ ˘‡ינו
מועיל – כיון ˘‰חט‡ )˘'‰ר ('ıע„יין בי„ו .ולכ‡ור – ‰במ ‰נח˘ב ז ‰כוי„וי? ‰ל‡
„יבורו ‰ו‡ ר˜ מן ˘‰פ ‰ולחו ,ıו‡ינו מ˙חרט כלל על חט‡יו! וטפי נר‡‰„ ‰וי כ‡ילו

ימים ל) "'‰כ‰מ˘ך ‰כ˙וב "ביום ‰ר‡˘ון
מ˜ר‡ ˜ו„˘ כל מל‡כ˙ עבו„ ‰ל‡ ˙ע˘ו
˘בע˙ ימים ˙˜ריבו ‡˘ ‰ל ,(12"'‰ו‡ף ל‡

‡מיר˙ ‰וי„וי ‰י‡ ‡כן עניין חיˆוני בלב„ ,ו‡פ˘ר ˘‰י‡ ל‰יפך מ‰ר‚˘˙ו בליבו
פנימ‡ – ‰ך מכל מ˜ום ,י˘ ב˙ ‰ועל˙.
„‰נ ,‰טבע כל ‡„ם ‰ו‡˘ ,כ˘‡ומר „בר בפיו ובליבו פנימ‰ ‰ו‡ ב‡ופן ‡חר – ‰רי ז‰
‚ורם לו לר‚˘ בו˘ ‰ב˘ע˙ מע˘ ,‰וח˘ ˘ל‡ בנוח בז ;‰וי˘ לומר˙˘ ,חו˘˙ בו˘ ‰זו,
˘בו˘ ‰ו‡ במע˘יו – י˘ ב ‰מ˘ום מע˘˘˙ ‰וב‡) ‰ך פ˘יט‡ ˘‡ין זו ˙˘וב‚ ‰מור– ‰
„עי˜ר‰ ‰ו‡ עזיב˙ ‰חט‡(.
לכן ,נח˘ב ‰ו‡ כ"טובל ו˘ר ıבי„ו" – כי ב‡מיר˙ וי„וי ז‡ ,‰ף ˘‰י‡ ˜ו„ם ˘י˘וב
מחט‡ו ,י˘נ˙ ‰ועל˙ ופעול ‰טוב‰„) ‰וי 'מע˘˘˙ ‰וב – ('‰ולכן נח˘ב ז ‰כ'טביל.'‰
ור˜ ˘‡ינ ‰מועל˙ – מחמ˙ ˘‡וחז ‰ו‡ ב'˘ר‰) 'ıעביר (‰ע„יין.
◇ ◇ ◇

מ ‰עניין ˜‰טור˙ ביו‰כ"פ כ˘‡ין ˘טן ל‰עביר זו‰מ˙ו?
‡ו„ו˙ כללו˙ עבו„˙ ˜‰טור˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ ,מבו‡ר בזו‰ר„ – 4עניין ˜‰טור˙ ‰ו‡
ל‰עביר ‰זו‰מ‡ וטינופ‡ „‰יˆר ‰רע.
ולכ‡ורˆ ,‰ריך בי‡ור על-פי ז – ‰כיˆ„ עניין עבו„˙ ˜‰טור˙ ‰ו‡ עניין עי˜רי
 (12ז‰ר ח„˘ ˘ ˘"‰ע"‰פ מ˘כני ‡חריך )„" ‰פ˙ח ר"˘ כו' מ˘כני(.
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בפ"ע ˘‡ינו כרוך בעˆמיו˙ו ב‚„ר ח‚
)˘מפני ז‡ ‰יכ‡ ˜ס"„ לומר „זמן חיוב
‰י˘יב‡ ‰ינו כלל ב‡ו˙ם ‰ימים ˘ל ‰ח‚
ומˆוו˙יו( ,ור˜ ˘לפועל ˘‰מיענו ‰כ˙וב
במ‰˘ ‰וסיף ˙יב˙ "‰סוכו˙" „זמן חיוב
‰י˘יב‰ ‰לזו ˘‰י‡ חיוב בפ"ע‰ ,ו‡
ב‡ו˙ו ‰זמן ˘ל ‰ח‚ ומˆוו˙יו‰˘ ,ו‡

ל‡ טבל כלל!
וי˘ לב‡ר:

סז

"מˆו˙ סוכ˘ ‰נˆטוינו ל˘ב˙ בסוכ ‰ז' ימים
˘נ‡מר כו' ויום ר‡˘ון ‰ו‡ יום ט"ו ב˙˘רי" .ו‡ינו
מזכיר כלל ענין ‰ח‚ ,ול‡ כמ˘"כ בלולב )נע˙˜
ל˜מן ‰ער .(13 ‰ובמנין ‰מˆוו˙ ברי˘ ספר ‰י„
)מ"ע ˜סח( כ˙ב ‰רמב"ם "לי˘ב בסוכ˘ ‰בע˙
ימים ˘נ‡מר כו'" .ו˘ם ע„"ז בלולב )מ"ע ˜סט(.
‡בל לכ‡ור‡ ‰ין ל‰וכיח מ˘ם )פרט ז ,(‰כיון:
‡( ˘נכ˙בו ב˜יˆור ‰כי נמר .ıב( ב‡ו ב‰מ˘ך
ל˘בי˙ ‰בח‚ ‰סוכו˙ כו' .ור‡ ‰ל˘ונו בס‰מ"ˆ
)נע˙˜ ל˜מן ‰ער .(14 ‰ו‡ולי ‡ין ל„יי˜ כ"כ
בל˘ונו˙ „ספרים ‰נ"ל.
ול‰עיר מ˘‰ינוי ברמב"ם :בספר ‰י„ ב‡ו
"‰לכו˙ ˘ופר וסוכ ‰ולולב" ב‰לכו˙ בפ"ע,
ומˆוו˙ ו„יני ˘‰בי˙ ‰ו‡יסור מל‡כ ‰ביו"ט
)פסח ˘בועו˙ ר" ‰סוכו˙ ו˘מע"ˆ( ביח„ לפנ"ז
ב‰לכו˙ בפ"ע "‰לכו˙ ˘בי˙˙ יו"ט" .ול‡י„ך,
בס„ר מנין ‰מˆו˙ )בס‰מ"ˆ ובמנין ‰מˆוו˙ ברי˘
ספר ‰י„( ,מנ‰ ‰מˆוו˙ „כל יו"ט ע"פ ‰ס„ר )פסח
)ספיר˙ ‰עומר( ˘בי˙ ‰ב˘בועו˙ ,בר" ,‰יו‰כ"פ
)ל˙‰ענו˙ בו ול˘בו˙ ביום ˆ‰ום( ,סוכו˙( ביח„
עם מˆו˙ ˘‰בי˙˘ ‰ב‰םא – מ"ע ˜נו˜-ע )מלב„
מˆו˙ ˙˜יע˙ ˘ופר ˘כ˙ב לבסוף ל‡חר מˆו˙
נטיל˙ לולב(.
 (12ובפרט ˘מסיים לפני ˆ‰יווי על „' מינים
וסוכ) ‰כ‚ ,לז( "‡ל ‰מוע„י ˘‡ '‰ר ˙˜ר‡ו ‡ו˙ם
‚ו'" .ור‡ ‰רמב"ן כ‚ ,לט .מ„‡ .ברבנ‡ל כ‡ן
ר˘ב"ם ˘ם ,מ‚ בסופו .ספורנו לט בסופו .ובכ"מ
במפר˘י ˙‰ור.‰
א( אלא שבחג המצות מנה תחלה המצוות )סיפור

˘בע˙ ‰ימים ‰מ˙חילים ב"חמ˘ ‰ע˘ר
יום לחו„˘ ˘‰ביעי".

‚
י„ח„ ,‰עכˆ"ל ˘חיוב סוכ‰ ‰ו‡ מ‚„ר
‰יו"ט עˆמו ,וי˜˘ ‰בכמ„ ‰יו˜ים
˘ב‰כ˙ובים
‡ך ‡"‡ לומר כך„ ,מ"מ ממ„˘ ‰בר
ז ‰עˆמו )„זמן חיוב י˘יב‰ ‰ו‡ ב"˘בע‰
‰ר‡˘ונים"( ˘‰מיענו ‰כ˙וב „ו˜‡ במ‰
˘כינ ‰ל‰ח‚ עˆמו )במ˜ום ˘‰זכירו
בר‡˘ונ,‰

‚בי

˘‡ר

מˆוו˙יו(

"ח‚

‰סוכו˙" ,ול‡ ˘‰מיענו לחי„ו˘ ז ‰ב„רך
‡חר ,מוכח‡„ ,ין ‰פירו˘ בחי„ו˘ ˙‰ור‰
ר˜ ללמ„נו ˘לפועל נ˜בע זמן ‰חיוב ˘ל

 (13ור‡ ‰ל˘ון ‰חינוך כ‡ן )מˆו˘ ‰כ„(" :מˆו˙
לולב ˘נ˜ח ביום ר‡˘ון ˘ל ח‚ ‰סוכו˙" .ור‡‰
מ˜ומו˙ ˘ב‰ער˘ ‰לפנ"ז.
יצי"מ ואכילת מצה( ואח"כ השביתה שבו; ובחגה"ס
להיפך – תחלה מצות השביתה ,ואח"כ המצוות שבו
)ישיבה בסוכה ונטילת לולב(.

שיחות קודש
‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

סו

‰כ˙וב ר˜ ב‡יסור מל‡כ ‰וב˜רבנו˙

ב
י˜„ים מלימו„ חז"ל ב‰כ˙ובים„ ,נר‡‰
˘‡ין חיוב סוכ ‰ממ‰ו˙ ‰יו"ט ור˜ ˘ז‰ו
זמן חיובו בפועל
ו‰נ ,‰י˘ לב‡ר מ„וע ‰ו‡ „ין ב"נטיל˙
לולב" ,ב„˜‰ים בי‡ור ‚„ר ח‚ ‰סוכו˙.
‰נ ‰נ‡מר בסוף פר˘˙ ‰מוע„ו˙

)פ'

‡מור כ‚ ,ל„(„" ,בר ‡ל בני י˘ר‡ל ל‡מר
בחמ˘ ‰ע˘ר יום לחו„˘ ˘‰ביעי ‰ז ‰ח‚
‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים ל ,"'‰ו„ר˘ו חז"ל
)˙ור˙ כ‰נים( :מ"˙ ‰ל ,6לפי ˘נ‡מר

)פ'

‡מור כ‚ ,מב( בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙ ימים,
ו‡יני יו„ע ‡ם ˘בע ‰ר‡˘ונים ‡ם ˘בע‰
‡חרונים ,כ˘‰ו‡ ‡ומר ובחמ˘ ‰ע˘ר
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יום לחו„˘ ˘‰ביעי ‰ז ‰ח‚ ‰סוכו˙
˘בע˙ ימים ל‰ ,'‰רי ˘בע ‰ר‡˘ונים ול‡
˘בע‡ ‰חרונים.
ובמפר˘ים

)˜רבן ‡‰רן ל˙ו"כ .מלבי"ם(8

נ˙ב‡ר בכוונ˙ ‰לימו„ ‰נ"ל מן ‰כ˙וב,
„מ˘˜‰˘ ‰ו "מ"˙ ‰ל" ‰יינו „‰ו˜˘‰
ל‰ו לחז"ל מ ‰טעם ‰זכיר כ‡ן ‰כ˙וב
˙‰יבו˙ "ח‚ ‰סוכו˙"‰ ‡‰ ,9כ‡ מיירי

‰ח‚ ,ו‰ול"ל ר˜ "בחמ˘ ‰ע˘ר יום
לחו„˘ ˘‰ביעי ח‚ ˘בע˙ ימים ל,"'‰
ו˙יב˙ "‰סוכו˙" יי˙ור‡ ‰ו‡„ ,חיוב
י˘יב ‰בסוכ‰ ‰זכירו ‰כ˙וב ר˜ ל‡ח"ז
בסוף ‰פר˘ ‰ול‡ מיירי בי' ע˙.10‰
ולז„ ‰ר˘ו‰ו‡„ ,ילול‡ ˘‡מר˙ ‰ור‰
"ח‚ ‰סוכו˙ ‰ז‰ ,"‰יינו ב‡ים לכלל
טעו˙ ‚בי מˆו˙ י˘יב ‰בסוכ‰˘ ‰זכיר
‰כ˙וב ל‡ח"ז„ ,כיון ˘‰זכיר ‰בפ"ע
בסוף ‰פר˘" ‰בסוכו˙ ˙˘בו ˘בע˙
ימים" ,מ˜ום לומר ˘נ˙כוון בז‰ ‰כ˙וב
ל˘בע ‰ימים ‡חרים ‰ב‡ים ל‡חר
˘בע˙ ‰ימים ˘„יבר ב‰ם ‰כ˙וב ˜ו„ם
)"בחמ˘ ‰ע˘ר ‚ו' ˘בע˙ ימים ל,("'‰
ו‡"כ ‰י' ספ˜ ב„בר ‡י ˘בע˙ ‰ימים

יום ‰כיפורים

נ‡

בעבו„˙ יום ‰כיפורים? ‰ל‡ ביום ‰כיפורים ‡ין ל˘טן וענייניו ˘ליט"„ ,‰לי˙ לי‰
ר˘ו˙‡ ל‡סטוני" – 5ומ‰ו ˘ˆריכים ‡ז ל˙‰עס˜ ב‰עבר˙ ‰זו‰מ‡ ˘לו?
וי˘ לב‡ר:
ב˙‰עס˜ו˙ ב'‰עבר˙ ‰זו‰מ‡' ,י˘נן ˘˙י „רכים (‡ :ביעור ‰רע – על-י„י מלחמ‰
ו'˙‰עס˜ו˙' עם ‰רע בכ„י לבערו; ב( ‰פיכ˙ ‰רע לטוב – ‰עבר˙ ‰רע ב‡ופן ˘מ‰פכים
‡ו˙ו ועו˘ים ממנו מˆי‡ו˙ ח„˘ – ‰מˆי‡ו˙ „טוב ו˜„ו˘ .‰על„-רך "ז„ונו˙ נע˘ו לו
כזכויו˙" 6על-י„י ˙˘וב ‰מ‡‰ב.‰
ועבו„˙ יום ‰כיפורים‰ ,י‡ כפי ‡‰ופן ‰ב' :כי כיון ˘עבו„˙ ˘˙‰וב„ ‰יום ‰כיפורים
ב‡ ‰ל‡חרי ˘כבר ע˘ו ˙˘וב ‰בחו„˘ ‡לול ,ר‡˘ ˘‰נ ,‰וע˘ר˙ ימי ˙˘וב – ‰מובן,
˘‰י‡ ˙˘וב ‰ב‡ופן נעל ‰ביו˙ר – ו‰יינו '‰עבר˙ ‰רע' ˘על-י„י ‰פיכ˙ו לטוב ו˜„ו˘.‰
וכיון ˘מ‰ו˙ ‰עבר˙ ‰רע ˘על-י„י ˜‰טור˙ „יום ‰כיפורים‰ ,י‡ ‰פיכ˙ ‰רע לטוב
– לכן ‰י˙˜ ‰טור˙ זו „ו˜‡ ב˜ו„˘ ˘„˜‰ים )מ˘‡"כ ˜‰טור˙ „˘‡ר ימו˙ ˘‰נ – (‰כי
‰פיכ˙ ‰רע לטוב מ˜ור ‰ב„ר‚‡ ‰לו˜י˙ ˘למעל ‰מכל ‚‰בל„) ‰לכן ‡פ˘ר לע˘ו˙
מן ‰רע מˆי‡ו˙ ‰פכי˙ ממ˘ – טוב( ,וז˘ ‰ייך ל˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים˘ ,ם ‡‰יר„ ‰ר‚ ‰זו.7

˘נזכרו ‚בי סוכ˘" ‰בע‡ ‰חרונים"

◇ ◇ ◇

‰ם ‡ו „למ‡ ‡ו˙ם ˘‰בע˘" ,‰בע‰
ר‡˘ונים" .ובמ‰˘ ‰זכיר ‰כ˙וב בפירו˘

ליכנס בפנים ככ‰ן „‰יוט

‚בי "˘בע˙ ימים" ‰ר‡˘ון „‰ו‡ ‰ו‡
"ח‚ ‰סוכו˙ ‰ז "‰בריר‡ מל˙‡ „"˘בע˙
ימים" ˘נזכרו ‡חר ז‚ ‰בי י˘יב ‰בסוכ‰
‰ם ‰ם ‰ימים ,ול‡ "˘בע‡ ‰חרונים".
ו‰נ ,‰מפ˘טו˙ „‰ר˘‰ ‰י' נר‡ ‰לומר

עבו„˙ ‰כ‰ן„‚-ול ביום ‰כיפורים – לפעול כפר ‰על כל י˘ר‡ל‰ ,י˙ ‰נע˘י˙
"בפנים" )ב˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים( ,ובב‚„י לבן "ככ‰ן „‰יוט".8
ומכך י˘ ללמו„ ‰ור‡ ‰בעבו„˙ „‡‰ם ‡˙ :'‰

בכללו˙ ‚„ר חיוב י˘יב ‰בסוכ‡„ ,‰י"ז

ב‡ם רוˆ„‡‰ ‰ם לפעול 'ט‰ר) '‰בעˆמו ו(בסובבים ‡ו˙ו ,ול‰בי‡ם "לפני – "'‰

 (6כ" ‰ב„פוסי וכ˙"י ˙‰ו"כ )נ.י˘˙ .י"ז,
ירו˘לים ˙˘ל"ב( לפנינו .וביל"˘ כ‡ן "˘בע˙
ימים למ ‰נ‡מר" .ור‡ ‰ל˜מן ‰ער.9 ‰

ממ‰ו˙ ‰ח‚ עˆמו כלל„ ,11מז ‰עˆמו

ל˜˙‰רב ל˜ב" ,‰ל˙ור˙ו ומˆוו˙יו – ‡זי ˆריך ‰ו‡ ˆריך ליכנס 'בפנים' ול‰יו˙ "ככ‰ן

 (7כ" ‰ב„פוסי ˙ו"כ לפנינו ,ובכ˙"י ירו˘לים
‰נ"ל ,ויל"˘ ˘ם" :בחמ˘) "‰כבכ˙וב(.

‰ר‡˘ון מ˜ר‡ ˜ו„˘ ‚ו' ˘בע˙ ימים ‚ו'" ‰ול"ל
‡ח"כ .ובזי˙ רענן מפר˘ ל‚ירס˙ ‰יל"˘ "˘בע˙
ימים ˙˜ריבו ‡˘ ‰ל ."'‰וכנר‡˜‰ ‰ו˘י‡ ‰י‡ ר˜
על ˙‰יבו˙ "˘בע˙ ימים" „ל‡ ‰ול"ל ˘בע˙ ימים
)וע„מ"˘ לפנ"ז )כ‚ ,ו( "בח‚ ‰מˆו˙" .ור‡ ‰ל˜מן
בפנים סעיף „( .ו‡כ"מ.

 (8ור‡‚ ‰ם רבינו ‰לל ,וב‡ופן ‡חר ˜ˆ˙ בפי'
‰ר‡ב"„ ור"˘ מ˘‡נ ıל˙ו"כ ,ובזי˙ רענן ליל"˘
˘ם ,כב‰ער‰ ‰ב‡.‰
 (9בפי' ‰ר‡ב"„ )וע„"ז בר"˘ מ˘‡נ (ıל˙ו"כ:
"פי' ˘‰רי כבר נ‡מר למט‡ ‰ך בחמ˘ ‰ע˘ר יום
לחו„˘ ˘‰ביעי ב‡ספכם ‡˙ ˙בו‡˙ ‡‰ר ıוכו'".
ולכ‡ור‰ ‰פירו˘ ˘כל ‰כ˙וב ˘‰ע˙י˜ ˙‰ו"כ
מיו˙ר .ולפירו˘ו ˆ"ל „‰כ˙ובים )ל-‰לו( "ביום

„‰יוט":

 (10ברבינו ‰לל ‡‰ :כ˙יב ˜ר‡ ‡חרינ‡ בסוכו˙
˙˘בו ˘בע˙ ימים .ומ˘מע ˘מפר˘ ˜‰ו˘י‡
„"‰סוכו˙ ˘בע˙ ימים" מיו˙ר כ‡ן.
 (11ל‰עיר מל˘ון ‰חינוך כ‡ן )מˆו˘ ‰כ:(‰

 (13יומ‡ כ .‡ ,וי˜"ר פכ"‡ .„ ,ועו„ .ור‡ ‰יפ˙ ‰ו‡ר לוי˜"ר ˘ם" :כי ‡ז י˙ענו בנ"י וי˘ובו ב˙˘וב ‰לכן
נ˜יים ‰ם מעוון ול‡ י˘מע  '‰ל˜טרו‚ו".
 (14יומ‡ פו ,ב.
 (15ר‡ ‰יומ‡ כ‡) ‡ ,ו˘"נ( "מ˜ום ‡רון ‡ינו מן ‰מי„„ ,"‰ז‰ו נס ˘נו˘‡ ‰פכים ,למעל ‰מכל ‚‰בל.‰
 (3ל˘ון ר˘"י ‡חרי טז.„ ,

נב

אוצרות המועדים
פעול˙ ˜‰ירוב )בעˆמו ו(ב‡חריםˆ ,ריכ ‰ל‰יו˙ ל‡ מˆ„ פניו˙ ונטיו˙ ו'רווחים'

˘י‰יו לו מכך‡ ,ל‡ ‡ך ור˜ בכ„י למל‡ו˙ רˆונו ˘ל ˜‰ב" ‰וכוונ˙ו;
ולז‡˙ – ˆריך 'לפ˘וט' ול˙‰נער מן ‰מח˘בו˙ ‡ו„ו˙ רווח ˘ל )'ב‚„י ז‰ב' ˘‰ם(
"לכבו„ ול˙פ‡ר˙" ,וליכנס "בפנים" – בפנימיו˙ ובעומ˜ ‰נפ˘ ˘לו˘‡ ,ר ב ‰נר‚˘
רˆון  '‰ו‰חפ ıל˜יימו בל‡ כל נטיו˙‡„ ,זי פועל ‰ו‡ מ˙וך ‰ר‚˘‰˘ ‰ו‡ 'כ‰ן
„‰יוט'; וזו‰י „‰רך לפעול כפר ,‰ל‡ ר˜ בעˆמו ‡ף על ‡‰חר ו‡ף "בע„ כל ˜‰ל
י˘ר‡ל".
◇ ◇ ◇

ח‚ ‰סוכו˙

ס‰

)ו„רבינו ‰ז˜ן( ˘ם ס"„( .ו‡"כ ,מובן ופ˘וט

˘ב‰ם מ˜יימים חיוב י˘יב‡ ,‰זי במ˜ום

„‡ף מˆו˙ נטיל˙ לולב ˘מ˜יים ב‡ו˙ו

˘פטור מסוכ‡ – ‰ין ˘ום מ˜ום לומר

‰זמן ˘נ˙חייב בי˘יב˙ˆ ,‰ריך ˘יע˘נ‰

מˆ„ ‰י„ור ז˘ ‰ימ˙ין מליטול לולבו ע„

ב˙וך סוכ˙ו ככל „בר ˘עו˘ ‰בזמן

˘יפס˜ו ˘‚‰מים ויטלנו בסוכ„ ,‰כע˙

˘מחוייב בי˘יב ‰ב.‰

בזמן ˘נוטלו פטור ‰ו‡ מן ‰סוכ ‰ל‚מרי

]ובפרט˜˘ ,יום מˆו‰ ‰י‡ ע˘י'
ח˘וב" ,‰מˆוו˙י' ‡ח˘בי'"

)ר‡ ‰בכורו˙ י,

‡ .ר˘"י ביˆ ‰כז ,ב „" ‰חל ‰ור‡‡ ‰נˆי˜לופ„י‰

˙למו„י˙ ע' ‡יסורו חי˘ובו(‰˘ ,ו‡ ענין ˘י˘
בו ˜ביעו˙ ,ומחוייב ל‰יו˙ בסוכ ‰ב˜"ו
מטיול וכיו"ב[.

רוˆ˘‚ ‰מיו˙? בו‡ ‡ל ˜‰ו„˘
˙יכף ליˆי‡˙ ‰כ‰ן„‚-ול מ˜ו„˘ ˘„˜‰ים‰ ,י ‰מ˙פלל "˙פילˆ˜ ‰ר ,"‰ו˙וכנ– ‰
ב˜˘ ‰עבור ענייני‰ם ˘‚‰מיים ˘ל י˘ר‡ל ,פרנס ‰ב‰רחב ‰וכו'.

‡בל ממ‰˘ ‰בי‡ו ‡„מו"ר ‰ז˜ן
ל‰י„ור ז ‰ב"„יני נטיל˙ לולב" ,ו‚ם
מ„יו˜ ל˘ונו ˘כ' "מˆו˙ נטיל˙ו בסוכ‰
‰י‡ מˆו ‰מן ‰מובחר" )˘מ„‚י˘ בז‰

ולכ‡ור‰ – ‰ל‡ כניס˙ו ל˜ו„˘ ˜‰ו„˘ים‰ ,י˙ ‰ב‡ופן ‰כי נעל ‰ו‰כי מ˜ו„˘ ,ו‰ו‡

מˆו˙ לולב עˆמ – (‰נר‡ ‰יו˙ר לפר˘

„בר פל‡ ˘˙פיל ‰זו ‡ו„ו˙ ענייני‰ם ˘‚‰מיים ˘ל י˘ר‡ל‰ ,י˙„ ‰ו˜‡ ˙יכף ל‡חר

‚„ר ‰י„ור ז ‰ב‡ו"‡‰„ ,וי „ין ו‰י„ור

יˆי‡˙ו מן ˜‰ו„˘?

במˆו˙ לולב˘ ,עי"ז נע˘י˙ מˆו˙ ‰לולב

וי˘ לב‡ר„ ,בז‰ ‰י‡ ‰‰ור‡ˆ‡˘ – ‰ל ‡י˘ י˘ר‡ל ‰רי ‚ם ענייניו ˘‚‰מיים ˜˘ורים

"מˆו ‰מן ‰מובחר".3

‡ל ‰מ˜ו„˘ ביו˙ר; „ב˘‡ר עמי ‡‰ר ıפרנס˙ם ˙לוי ‰בעבו„˙ם ו˙‰עס˜ו˙ם ב,‰

ונפ˜‡ מינ ‰ל„ינ‡‰ ,יכ‡ „פטור ‡„ם

ו‡ילו ‡ˆל י˘ר‡ל ˙לוי‰ ‰פרנס ‰ב˜יום ˙‰ור ‰ומˆוו˙ – "‡ם בחו˜ו˙י ˙לכו  . .ונ˙˙י

מלי˘ב בסוכ ,‰וכמו ב˘ע˙ ירי„˙ ‚˘מים

‚˘מיכם בע˙ם" .כי ‚ם ענייניו ˘‚‰מיים ˘ל ‰י‰ו„י ב‡ים מ‡˙ ˜‰ב" ‰ב‡ופן 'י˘יר',

ו„‰ומ‰"˘ ,‰מˆטער פטור מן ‰סוכ"‰

בל‡ ˙לו˙ ב„רכי ‰טבע.

)ר‡ ‰סוכ ‰כח ,ב במ˘נ˘ .‰ם כט .‡ ,רמב"ם ˘ם

ולכן‡ ,ל יח˘וב ‡„ם ˘ב‡ם 'יבו‡ ‡ל ˜‰ו„˘' ˘ע ‰נוספ˙ ללמו„ ב˙ ‰ור‡ ,‰זי
יחסר מפרנס˙ו – ‡ל‡ ‡„רב„ :‰ו˜‡ 'בי‡ '‰זו '‡ל ˜‰ו„˘' ‰י‡ ˘˙בי‡ ל"ברכ˙ '‰
‰י‡ ˙ע˘יר".

ו˘וב ל‡ חל כ‡ן ‰‰י„ור לע˘ו˙ „בר
ז ‰בסוכ˙ו )כיון ˘כל ‰‰י„ור חל „ו˜‡
מחמ˙ חיוב ‰סוכ˘ ‰על ‰נוטל ,ע˙‡ ‰ין
חיוב י˘יב ‰עליו( ,וכ˘ם ˘ל‡ חייבו‰ו
לחכו˙ מ‡כיל˙ו ו˘˙יי˙ו וכיו"ב ע„
˘יעˆרו ˘‚‰מים .
4

‡מנם‡ ,י ‡מרינן ˘‰ו‡ חיוב מ„יני
לולב„ ,מˆו˙ו מן ‰מובחר ˘יטלנו
בסוכ"‡ ,‰כ‡ ,ף ˘‡ינו מחוייב ע˙‰
בי˘יב ‰בסוכ ,‰מ"מ ,כיון ˘מחוייב
‰ו‡ ‚ם ע˙ ‰בנטיל˙ לולב ,ו˘לימו˙
‰נטיל‰ ‰י‡ בסוכ ,‰ע„יין חל עליו
‰י„ור ז ,‰ומס˙בר‡ מל˙‡ „למˆו ‰מן
‰מובחר יˆטרך ל‰מ˙ין 5לעˆיר˙ ˘‚‰ם
ע"מ ˘יוכל ל˜יים ‰נטיל ‰ב‰י„ור‡ ,חר
˘חל עליו ‰י„ור ז ‰ביח„ עם חלו˙ חיוב
‰נטיל˘ ‰י˘ עליו.

"‰י .טו˘ו"ע )ו„רבינו ‰ז˜ן( ˘ם ס" ‰ו‡ילך )סי"ז

סכ"‡(:
‡י נימ‡ „‰ו‡ ר˜ ‰י„ור בחיוב
י˘יב ‰בסוכ ,‰כ˘‡ר ‡כיל ‰ו˘˙י'

 (3ר‡ ‰ביכורי יע˜ב ‡ו"ח סי' ˙רמ„ ס˜"‡:
"ולכן מ˘ ‰נו‚‰ין ‡נ˘י מע˘ ‰לטול לולב
ב˘חרי˙ ˜ו„ם ‰ליכ ‰לבי‰כנ"ס בסוכ ‰מנ ‚‰כ˘ר
‰ו‡ ל‡ בלב„ מ‰טעם „ע"פ ˜‰בל ‰לטול לולב
בסוכ‡ ‰ל‡ ‚"כ מטעם זריזין מ˜„ימין למˆו˙
לולב"‡ .בל ל„בריו "‰ז ‰י„ור ר˜ מˆ„ זמן נטיל˙
‰לולב˜ ,ו„ם ˙‰פיל‡ ,‰בל ל‡ מˆ„ עˆם נטיל˙ו
בסוכ .‰מ˘‡"כ לפי מ˘ ‰י˙' בפנים.

 (4ר‡˘ ‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן ˘ם )סכ"-‰ו .ו˘"נ(
י˙יר ‰מזו.
 (5ר‡˘ ‰ו"ע רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח סˆ"„ סוס":‰
כ„י ל˜יים ‰מˆו ‰מן ‰מובחר נכון ‰ו‡ ˘ימ˙ין כו'
ו‡ין בז ‰מ˘ום ‡ין מחמיˆין ‡˙ ‰מˆו˙ וזריזים
מ˜„ימין למˆו ‰כיון ˘מ˙כוין כ„י ל˜יים מˆו‰
מן ‰מובחר .ור‡"„˘ ‰ח )כללים מע' זיין כלל ‡(
ע„"ז לענין נטיל˙ „' מינים „נכון ל‰מ˙ין ל˜יים
‰מˆו ‰מן ‰מובחר ור‡‡ ‰נˆי˜לופ„י' ˙למו„י˙
כרך יב עמ' ˙יח .ו˘"נ.

חי„ו˘י
סו‚יו˙

ס„

‚„ר ‰יו"ט „סוכו˙
ו‰מס˙עף ב„יני לולב
יח˜ור בנטיל ‰בסוכ‡ ‰י ‰ו‡ „ין בסוכ‡ ‰ו בלולב ,ויבי‡ ‰נפ˜ו˙‡ ˘בז / ‰י˜„ים
מלימו„ חז"ל ב‰כ˙ובים„ ,נר‡‡˘ ‰ין חיוב סוכ ‰ממ‰ו˙ ‰יו"ט ור˜ ˘ז‰ו זמן
חיובו בפועל  /י„ח„ ,‰עכˆ"ל ˘חיוב סוכ‰ ‰ו‡ מ‚„ר ‰יו"ט עˆמו ,וי˜˘ ‰בכמ‰
„יו˜ים ˘ב‰כ˙ובים  /יסי˜ „מחול˜ סוכו˙ מן ‰פסח במ˘ ‰מˆו˙ ‰י˘יב‰ ‰י‡ ‰י‡
כל ˙וכן ‰יו"ט בעˆמו ,ול‡ ר˜ פרט בו  /יב‡ר „חילו˜ סוכו˙ מפסח‰ ,ו‡ מחמ˙
˘ל‡ חל על ‰זמן ˘ם יו"ט ע"י מ‡ורע ˘‰י' בו ,ר˜ ע"י חיוב ‰י˘יב˘ ‰בו חל ‰ו‡
 /יסי˜ „בסוכו˙ ‡ף ˘‡ר חיוביו נ˘למים ע"י סוכ ,‰כיון ˘‰י‡ ‰מחיל ‰עˆם ‰יו"ט

‡
יח˜ור בנטיל ‰בסוכ‡ ‰י ‰ו‡ „ין בסוכ‰
‡ו בלולב ,ויבי‡ ‰נפ˜ו˙‡ ˘בז‰
כ˙ב ‡„מו"ר ‰ז˜ן בסי„ורו ,ב"„יני
‰לולב" )לפני ‰לל( :מˆו˙ נטיל˙ו בסוכ‰
‰י‡ מˆו ‰מן ‰מובחר.1
ו‰נ ‰י˘ לח˜ור ב‚„ר ‰י„ור ז.2‰

„מˆינן לפר˘ו בפ˘יטו˙ ˘‰ו‡ מ„יני
מˆו˙ סוכ ‡‰„ ,‰כללו˙ חיוב סוכ‰ ‰ו‡
כ„‡י˙‡ בסוכ) ‰כח ,ב ו‡ילך .רמב"ם ‰ל' סוכ‰
פ"ו  ‰"‰ו‡ילך .טו˘ו"ע ו„רבינו ‰ז˜ן ‡ו"ח ר"ס

˙רלט ונ"כ(˘˙" :בו כעין ˙„ורו"˘" ,י‰י'
‡וכל ו˘ו˙ ‰וי˘ן ויטייל ו„ר בסוכ ‰כל
ז' ‰ימים בין ביום בין בליל ‰כ„רך ˘‰ו‡
„ר בבי˙ו  . .וכל „בר ˘ל‡ ‰י' עו˘ ‰חוı
לבי˙ו ל‡ יע˘ ‰חו ıלסוכ˙ו"

)ל˘ון רבינו

‰ז˜ן ˘ם ס"„( ,ע„ ˘מˆינו „נז˜˜ין לטעם
‰ (1ל˘ון בסי„ור" :ומן „‰ין י˘ לברך על ‰לולב
‡חר ˙‰פל˜ ‰ו„ם ‰‰לל ‡ל‡ לפי ˘מˆו˙ . .
מובחר ו‡י ‡פ˘ר לˆ‡˙ מבי˙ ‰כנס˙ מפני ‰רו‡ים
לפיכך בבו˜ר ˜ו„ם ˘י˙פלל בעו„ו בסוכ ‰יברך".
ור‡ ‰ב‰ער‰ ‰ב‡‰ ‰ל˘ון „כ˙בי ‡‰ריז"ל.
 (2כי י"ל„ ,מ˜ור „ין ז‡ ‰ינו ר˜ ממ˘ ‰מˆינו כן
ע"פ ˜‰בל ‰בכ˙בי ‡‰ריז"ל )פע"ח ˘ער ‰לולב
)˘ער כט פ"‚( ענין נטיל˙ לולב˘ .ער ‰כוונו˙

ו‰י˙ר מיוח„ ˘יוכל ללמו„ וכו' חוı
לסוכ˙ו

)סוכ˘ ‰ם .רמב"ם ˘ם "‰ט .טו˘ו"ע

„רו˘י ח‚"‰ס ב˙חל˙ו .סי„ור
לולב ונענועיו( .מ˘נ˙ חסי„ים
וסוכ ‰רפ" ,(‰ומ‚ ‰ם ˘רבינו
מל˘ון ‡‰ריז"ל„ ,בכ˙ביו נזכר
כו'" וכיו"ב.

‡‰ריז"ל )כוונ˙
מס' ימי מˆו‰
‰ז˜ן ˘ינ ‰בז‰
בל' "טוב לברך

חג
הסוכות

עניינו
˘ל יום

נ„

ח‚ ‰סוכו˙
וז‰ו ‡ף ‰רמז בכך ˘"ו˘‰ענו ˙ח˙
‰ע‰ "ıינו סיכוך במחובר:
ע ıמחובר מור˘ ,‰עם ‰יו˙ ‰עבו„‰
ב‡ופן ˘ל 'ע˘ – 'ıביכול˙ו לˆמוח
ולעלו˙ מעל ‰מעל ,‰נ˘‡ר ‰ו‡ ˙מי„

"ניסוך ‰מים"
˘בכל יום

'מחובר' ו˙לוי ב˘ר˘ו .וז‰ו ˙וכן עבו„˙
‰'‰כנ‡‰„ '‰בו˙‰˘ ,י˙ ‰בכוח עˆמם
)טרם ˆיווי  '‰במ˙ן ˙ור – (‰כי ‡ף

‡ח„ ‰עניינים ‰עי˜ריים ‰מייח„ים ‡˙ ח‚ ‰סוכו˙‰ ,ו‡ ניסוך ‰מים בכל ימו˙
‰ח‚ בבי˙ ‰מ˜„˘˘‡ ,ר "˘מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב˘˜‰ "‰ור ‰בו ‰יי˙˘ ‰מח‰
‚„ול ‰ביו˙ר  /כיון ˘ניסוך '‰מים' ,על-פי פנימיו˙‰ ,י‡ ‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול
בל‡ טעם ועריבו˙ ,מ„וע ‰יי˙˘‰ ‰מח„‚‰ ‰ול ‰ב˘ייכו˙ ל ‰ול‡ בניסוך ‰יין
 „בר ‰מ˘מח?  /ניסוך ‰מים ילפינן מ‡ו˙ם ‰פסו˜ים ב‰ם מ„ובר ‡ו„ו˙ניסוך ‰יין ולמ ‰חיל˜ו ו˜בעו ‡˙ ניסוך ‰מים כחוב˙ ‰יום ,ול‡ כחוב˙ ‰זבח?
בי‡ור על-פי פנימיו˙ בעניינם ˘ל 'ניסוך ‰יין' ו'ניסוך ‰מים'‰ ,טומנים בחובם
יסו„ו˙ ב„רכי עבו„˙ „‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙

ס‚

סוכ˙ ‰לוי˙ן ‚ -ילוי
˘כר ‰מˆוו˙ „לע˙י„
ו.

ו‰נ˜‰ ,‰י˘ור ו‰חיבור עם ˜‰ב"‰

˘נפעל על-י„י ‰מˆוו˙‰ ,ו‡ ב‰עלם
ע˙ ,‰וי‰י ‰ב‚ילוי ר˜ לע˙י„ לבו‡ – „‡ז
י‰י ‰נר‚˘ ב„‡‰ם ˘‰ו‡ מ‡וח„ ו„בו˜
ב˘כינ.‰

˘‰נבר‡ יכול ל˙‰עלו˙ ע„ לעילוי ‰כי

וז‰ו ˘‡מרו˘˘ ,כר מˆו˙ סוכ‰

‡פ˘רי ˘ביכול˙ו‡ ,ין ‰ו‡ יכול )בכוחו˙

)כללו˙ ‰מˆוו˙ ,כנ"ל( – ‰ו‡ סוכ˙ עורו

עˆמו( ל‚‰יע למעל ‰מכך )למעל‰

˘ל לוי˙ן .כי "לוי˙ן" מור ‰על מעמ„

מ˘ר˘ו( ,15ול˙‰חבר עם ˜‰ב".‰

ומˆב ˘ל ˘˜˙‰רו˙ ו˙‰חברו˙ עם

‡מנם ,במˆו˙ סוכ˘ ‰ני˙נ ‰לי˘ר‡ל
במ˙ן ˙ור‰ ,‰סכך ‰ינו ˙לו˘ „ו˜‡ –

˜‰ב" ‰ב‡ופן ‚לוי ,כפי ˘י‰י ‰לע˙י„
לבו‡:

ל‰ורו˙˘ ,בכוח ˆיווי  ,16'‰יכול ‰נבר‡

"לוי˙ן" – ‰ו‡ מל˘ון חיבור וˆו˙‡

לבו‡ ‡ף למ˘ ‰למעל ‰מ˘ר˘ו,17

)כמו "‰פעם ילו‡ ‰י˘י ‡לי" ;(19עו„ ז‡˙

ול˘˜˙‰ר ול˙‰חבר עם ˜‰ב".‰

– ‡˘ר „‚ים בכלל ,נ˙ייח„ו בכך ˘ניכר

18

ב‰ם ב‚לוי ˙מי„ חיבורם ו˘ייכו˙ם למ˜ור
חיו˙ם )„‰רי ‡ם יוˆ‡ים מן ‰מים ‡ינם

‡ח„

‰עניינים ‰עי˜ריים ‰מייח„ים

פרטי

‰עניינים

„ניסוך

‰מים,

‡˙ ח‚ ‰סוכו˙ מן ˘‡ר מוע„י ˘‰נ‰ ,‰ו‡

ו‰חלו˜ו˙ בינו ובין ניסוך ‰יין ,טומנים

ניסוך ‰מים בכל ימו˙ ‰ח‚ בבי˙ ‰מ˜„˘.

בחובם יסו„ו˙ בכללו˙ „רכי עבו„˙

„ב˘ונ ‰מכל ‰נסכים ˘בכל ˘‰נ‰˘ ,‰ם

„‡‰ם ‡˙ ˘‰י"˙ ,כפי ˘י˙ב‡ר ב„ברים

˘ל יין ,י˘נו בח‚ ‰סוכו˙ ניסוך נוסף

„ל˜מן .ז‡˙ ועו„ – ‡˘ר בבי‡ור עניין

ומיוח„ – ˘ל מים.

ניסוך ‰מים על-פי ˙וכנו ‰פנימי ,יימˆ‡

וב˘ייכו˙ ל˘‡יב˙ ‰מים וניסוכם
‡ף נערכ ‰בבי˙ ‰מ˜„˘ "˘מח˙ בי˙
˘‰ו‡ב "‰בכל ימו˙ ‰ח‚ ,ב‰ ‰י˙‰

לנו בי‡ור בכמ ‰וכמ ‰עניינים מו˜˘ים
בפרטי ‰לכו˙יו.

˘מח„‚ ‰ול ‰ביו˙ר ,כמסופר במ˘נ‰

'יין' ו'מים' בחיי ‰נ˘מ‰

וב‚מר‡ ,1וע„ ˘"מי ˘ל‡ ר‡˘ ‰מח˙ בי˙

ו˙חיל ‰נ˜„ים בי‡ור עניינם ˘ל 'ניסוך

˘‰ו‡ב ‰ל‡ ר‡˘ ‰מח ‰מימיו".

‰יין' ו'ניסוך ‰מים' על-פי פנימיו˙‰„ ,ם
מבט‡ים ב' ‡ופנים ב„רכי עבו„˙ ,'‰

 (1סוכ ‰נ‡-‡ ,ב.

יכולים לחיו˙( .20וז‰ו מ˘ ‰לע˙י„ לבו‡

‰נרמזים ב˙וכן ‰ענין „'יין' ו'מים':

י‰יו מ˜יימי ‰מˆוו˙ ב‡ופן „"לוי˙ן"
– ˘י‰י ‰ניכר ב‰ם חיבורם עם ˜‰ב"‰
ב‚לוי וב‡ופן ˙מי„י.
 (15ו‰ר‡י ‰לז ‰ממעין עין עיטם )יומ‡ ל‡(‡ ,
˘‰י‚ ‰בו ‰מ˜ר˜ע עזר ,‰כיון ˘‡י ‡פ˘ר ˘יעלו
‰מים למעל ‰יו˙ר מן ‰מעין ˘‰ו‡ ˘ר˘ם )"˘‡י
‡פ˘ר למים לעלו˙ ל‰ר ˘‰ו‡ ‚בו ‰ממ˜ום
˘נובעין מ˘ם" )ר˘"י ˘ם((.
 (16ובמ˘ל ‰מים )˘ב‰ער˜‰ ‰ו„מ˙( – ‡ף
˘מעˆמם ‡ינם יכולים לעלו˙ למעל ‰מ˘ר˘ם,
‰רי ע"י כלי )‰נ˜' פ‡מפע( ‡פ˘ר ל‚‰בי‰ם˘ ,ז‰ו
עניין פעול˙ מ"˙ )ס"‰מ ˙רנ"„ ס"ע ר'(.
 (17וז‰ו ‰רמז ‚ם בכך ˘‰סוכ"ˆ ‰ל ב‚וב‰
י' טפחים – „ע„ י' טפחים ‰ו‡ רמז על מˆי‡ו˙
‰ברי‡ ,‰ולמעל ‰מי' טפחים ‰וי מ˜ום ˘כינ‰
)סוכ .(‡ ,‰ ‰ל‰ורו˙ ˘ע"י מˆו˙ סוכ ‰מ˙עלים
‰נבר‡ים למעל ‰מכפי ˘‰ם מˆ„ מˆי‡ו˙ם
כנבר‡ים ,ומ˙˜˘רים עם ˜‰ב".‰

ועניין ז ,‰י‰י ‰חל˜ם ˘ל כל מ˜יימי
‰מˆוו˙ בזמן ‰ז – ‰כי ז‰ו עי˜ר ˘כר
‰מˆוו˙ )"˘כר מˆו – ‰מˆוˆ'‰„ ,("‰ו˙‡
וחיבור' ˘נפעל ב‰ם על י„י ˜יום ‰מˆוו˙
ע˙ ‰יבו‡ ב‰ם לי„י ‚ילוי ,וי‰יו מ˜ו˘רים
ב˜ב" ‰ב‡ופן ˙מי„י וב‡ופן ‚לוי.

 (18ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰ר"פ ˘מיני )יח ,ב(.
 (19ויˆ‡ כט ,ל„.
 (20וז‰ו ‚ם מ˘˘ ‰נינו )כלים פי"ז מי"‚( "כל
˘בים ט‰ור" .כי מˆ„ „‰בי˜ו˙ ו‡˙‰‰ח„ו˙ ל‚מרי
ב˜ב"‡ ,‰ין ˘ייכ˙ ˘ם כלל מˆי‡ו˙ טומ‡.‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

סב
כל ˘כר ‰מˆוו˙ ,בז ‰ובב‡ ,כ‡ין נח˘ב

˜‰ב" ‰וˆיוויו(ˆ ,ריך ‰ו‡ לבו‡ עכ"פ

ל‚בי פעול˙ ‰מˆו ‰עˆמ ,‰על-י„ ‰זוכ‰

לי„י ˜יום ‰מˆוו˙ בעילוי ‰כי ‡פ˘רי

„‡‰ם ל˘˜˙‰ר ול˙‰חבר עם ˜‰ב".‰

מˆ„ ‚„ריו וכוחו˙יו ˘לו; ובז‰ ‰י˙‰
‰'‰כנ '‰על-י„י ‡‰בו˙ – ˘עבו„˙ם ‰י˙‰

"ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע"ı
 עבו„˙ ‰‰כנ‰על י„י ‡‰בו˙
„.

ו‰נ ,‰כ˘ם ˘במ˘ל ,בכ„י לזכו˙

ל‰יו˙ מˆוּ ו∆  ‰מ‡˙ ‰חכם„ ,רו˘‚ ‰ם
‰כנ ‰מˆ„ ‡‰י˘ ‰פ˘וט˘ ,י˘ים ליבו
ל˘מוע ,וימסור עˆמו ל˜יים „ברי ‰חכם
– כן ‰ו‡ ‚ם בנמ˘ל:
כללו˙ עניין ‰מˆוו˙ ,וˆ'‰ו˙‡ וחיבור'
עם ˜‰ב"˘ ‰נפעל על-י„ן‰ ,חל במ˙ן
˙ור‡ .‰ז נˆטוו י˘ר‡ל במˆוו˙ ע"י
˜‰ב" ,‰ובכך ני˙נו ל‰ם ‡‰פ˘רו˙ ו‰כוח
ל˘˜˙‰ר עם ˜‰ב" ‰על-י„ם.
ו‰'‰כנ '‰לז‰ ‰י˙ – ‰עבו„˙ ˜יום
‰מˆוו˙ על-י„י ‡‰בו˙˜ ,ו„ם מ˙ן ˙ור:‰
„‰נ˜ ,‰יום ‰מˆוו˙ „‡‰בו˙ ,ל‡ ‰י‰
מחמ˙ ˆיווי ‡ ,12'‰ל‡ – בכוח ˙‚˘‰ם
וי„יע˙ם ב˙ור˘‰ ‰י‚ו ‡‰בו˙ ‡˙ ענייני
‰מˆוו˙ ,ולכן ˜יימום .וכיון ˘כן ,מובן –
˘ב˜יום ‰מˆוו˙ ˘ל‰ם ל‡ ‰י˙ ‰מעל˙
ˆ'‰ו˙‡ וחיבור'‰ ,ב‡ ‰בסיב˙ ˆיווי '‰
˘במˆוו˙ )כמבו‡ר לעיל(.
‡ך ‡עפ"כ‰ ,י˙ ‰עבו„˙ם זו '‰כנ'‰
למ˙ן ˙ור – ‰כי ˜ו„ם ˘יבו‡ „‡‰ם לי„י

ב‡ופן ‰כי נעל‰
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כפי ˘‰י‡ ‰פ˘רי

‡ז˜ ,ו„ם ˆיווי  – '‰בכ„י ˘ל‡חרי ז,‰
במ˙ן ˙ור ,‰יו˙ן ‰כוח )על-י„י ˆיווי ('‰
ל˙‰עלו˙ עו„ יו˙ר ,ול˘˜˙‰ר ב˜ב"‰
ע"י ‰מˆוו˙.

יין – י˘ בו טעם ועריבו˙ )"‚ע˘מ‡˜"(,
‡בל מים – ‡ין ב‰ם כלל עריבו˙ .וכפי
˘ב‡ „‰בר לי„י ביטוי ב‰לכ„ – 2‰על
˘˙יי˙ יין ˆריך ˙מי„ לברך ,כי כיון ˘י˘
בו טעם‰ ,רי בכל ‡ופן ˘˘ו˙ים ‡ו˙ו י˘
בכך טעם ועריבו˙; ‡בל על מים – ‡ינו
מברך ‡ל‡ ‡ם כן ˘ו˙ ‰לˆמ‡ו‡˘ ,ז
„ו˜‡ י˘נו טעם ב˘˙יי˙ם.
וכ˘ם ˘‰ו‡ בחיי ‚‰וף ,כן ‰ו‡ בחיי

.‰

וז‰ו ˙וכן ‰עניין – ˘בזכו˙ ‡מיר˙

"ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע‡„ "ıבר‰ם ‡בינו,
ני˙נ ‰מˆו˙ סוכ:‰
בזכו˙ "ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע – "ıעבו„˙
‰'‰כנ '‰ע"י ˜יום ‰מˆוו˙ „‡‰בו˙,
נ˙‡פ˘ר ‰נ˙ינ˙ 'מˆו˙ סוכ‰ – '‰מור‰
על כללו˙ ‰מˆוו˙ )כנ"ל( ,ב‡ופן ˘יוכלו
לבו‡ על-י„ן למעל˙ ˆ'‰ו˙‡ וחיבור' עם
˜‰ב".‰

‰עוב„ ‡˙ ˘‰י"˙:
„‰נ‡ ,‰ף ˘לפועל ‰יו ˘ני‰ם‰ ,ן
ניסוך ‰מים ו‰ן ניסוך ‰יין ,ביום – מכל-
מ˜ום‡ ,י˙‡ בירו˘למי˘ 4ניסוך ‰מים
כ˘ר ב„יעב„ ‡ף בליל ,‰מ˘‡"כ ניסוך
‰יין˘ ,כ˘ר ביום בלב„; נמˆינו למ„ים,
˘בס„ר ‰עבו„˜ – ‰ו„ם ניסוך ‰מים
לניסוך ‰יין„ .ניסוך ‰מים ˘ייך ˙יכף
בליל‰ ‰ר‡˘ון ˘ל ‰ח‚ ,ו‡ילו ניסוך ‰יין
מ˙חיל ר˜ בבו˜ר ˘למחר˙ו.

‰נ˘מ:‰
'יין' – ‰י‡ ‰עבו„ ‰על-פי טעם ו„ע˙,
„עוב„ ‡˙  '‰מˆ„ ‰בנ˙ו ו˘ ˙‚˘‰כלו.
ובכך י˘נ‰ ‰נ‡ ‰ועריבו˙ – כי בע˙
˘מבין ומ˘י‚ „‡‰ם ‡˙ טעם „‰בר,
ע˘יי˙ו בז‰ ‰י‡ מ˙וך עריבו˙;
ו'מים' – ‰י‡ ‰עבו„ ‰ב‡ופן „˜בל˙
עול‡„ ,ף בע˙ ˘‡ינו מבין ‰טעם וכו',

מ˘מעו˙ „‰בר בעבו„˙ „‡‰ם:
יסו„ ו˙חיל˙ ‰עבו„‰ ‰י‡ ‰עבו„‰
„˜בל˙ עול )'מים'( „ו˜‡ .כי ‡ף ˘עבו„˙
'‰יין' – עבו„˙  '‰ב ‰‚˘‰ועל-פי ˘כל,
ˆריכ‡ ‰ף ‰י‡ ל‰יו˙ ,וי˘ ל„˙˘‰ל ˘‚ם
˘כל „‡‰ם יבין ˘ˆריך לעבו„ ‡˙ ˘‰ם
]„‰רי "כל חלב ל‰ ˙‡ – "'‰מובחר
5

עו˘‰ ‰ו‡ ‡˙ „‰בר מפני עול ‰מלך

ו‰טוב ביו˙ר ˆריכים לי˙ן ל˜ב" ,‰וו„‡י

ו‰כנ ‰זו מרומז˙ ב"ו˘‰ענו ˙ח˙

˘עליו .וכיון ˘עבו„˙ו נע˘י˙ מˆ„ ‰עול

˘‡˙ ˘‰כל„‰ ,בר ‰טוב ו‰ערב ביו˙ר

‰ע„ "ıו˜‡ – כי ‰ו˘ב˙ ‡‰ורחים ˙ח˙

˘עליו‡ ,ין ב) ‰מˆ„ עˆמ ( ‰טעם ועריבו˙.

ב‡„םˆ ,ריכים ל˘עב„ ל˜ב" – [‰מכל-

ˆל ‰ע ,ıז‰ו „בר ˘‡ינו מוכרח מˆ„
„‰ין )„מעי˜ר „‰ין ,כולל˙ מˆו˙ ‰כנס˙
‡ורחים ר˜ '‡˘"ל'‡ :כיל˙˘ ,‰י‰
ולוי‡ ,(14‰ל‡ ,ז‰ו ‰י„ור מˆו‰ – ‰מור‰
על ˙‰מסרו˙ בי˙ר ˘‡˙ ל˜יים רˆון .'‰
וז ‰ב‡ ל‰ורו˙‡˘ ,ופן ‰'‰כנ‰ '‰ו‡
– ‰עבו„) ‰ב˜יום ‰מˆוו˙( ב‡ופן ‰כי
מעול‡˘ ‰פ˘ר.

3

ו‰ם ב' ‡ופנים כלליים בעבו„˙ „‡‰ם
‡˙ ˘‰י"˙˘‡ ,ר ב‡ים לי„י ביטוי בכל ע˙
עס˜ ˙‰ור ‰ו‰מˆוו˙ ועבו„˙ „‡‰ם ‡˙
 '‰בחיי ‰יום-יום ,וˆריכים ‡נו ל˘ני‰ם,
כ„ל˜מן.

'ניסוך ‰מים' ˜ו„ם
מן עבו„˙ ניסוך ‰מים ו‰יין בח‚

˘˜˙‰רו˙ עם ˜‰ב"˘) ‰ז‰ו ר˜ בכוח
 (12למעט מˆו˙ מיל ‰עלי‰ ‰יˆ ‰יווי .'‰
‰חילו˜ בין מˆו˙ מיל ‰ל˘‡ר מˆוו˙ ‡‰בו˙  -ר‡‰
ב‡רוכ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ ח"‡ ע'  38ו‡ילך; ח"‚ ע'
.760

ח‚ ‰סוכו˙

נ‰

‰סוכו˙ ,נ˘מע ‚ם מ‰ו ס„ר ‰עבו„‰
 (13ע„ ˘‰י˙ ‰עבו„˙ם ‡˙  '‰ב‡ופן „'מרכב'‰
– ˘‰יו בטלים ל˜ב" ‰ב‡ופן ‰כי נעל .‰ר‡˙ ‰ני‡
פכ"‚ ,פל"„.
 (14עיין סוט ‰מח ,ב .ועיי‚"כ ר˘"י „" ‰בברי˙ו
כ˙ובו˙ ח ,ב.

‰ר‡וי בעבו„ו˙ '‰מים' ו'‰יין' ‡ˆל „‡‰ם
 (2ברכו˙ מ„.‡ ,
"‡‡ (3כ "˘ו˙ ‰לˆמ‡ו" – ר‡ ‰ל‰לן.

מ˜ום ב‰כרח ל„˜‰ים לכך ‡˙ ‰יסו„,
‰עבו„ ‰ב˜בל˙ עול.
וכמו ˘מˆינו ב˘ע˙ מ˙ן ˙ור,‰
˘˙חיל ‰ור‡˘י˙ ‰כל "„˜‰ימו י˘ר‡ל
נע˘‰

לנ˘מע".

„„˜‰מ˙

"‰נע˘"‰

‰י‡ מˆ„ ‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול – כי כיון
˘‡ין יו„עים ע„יין כלל במ‰ ‰מ„ובר
)"נ˘מע"(‰ ,רי מובן‡˘ ,ין ב˜בל ‰זו
טעם ועריבו˙‡ ,ל‡ ˜יבלו ‡˙ ˙‰ור ‰מˆ„
˜בל˙ עול.
 (4סוכ ‰פ"„ "‰ו .ור‡‚ ‰ם ˙ו„"‡ ‰יבעי‡ –
˙עני˙ ב ,ב .רמב"ם ‰ל' ˙מי„ין ומוספין פ"י "‰ז.
 (5וי˜ר‡ ‚ ,טז.

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

נו
וכמו כן בעבו„‰ ‰פרטי˙ ˘ל כל ‡ח„
ו‡ח„‡ ,מרו חז"ל" :6למ„˜ ‰מ ‰פר˘˙

יכולים וˆריכים ל‚˘˙ לעבו„˙ ,‰‚˘‰‰
ניסוך ‰יין.

˘מע לו‰י‡ ‰ם ˘מוע ,כ„י ˘י˜בל עליו

◇ ◇ ◇

עול מלכו˙ ˘מים ˙חל ‰ו‡חר כך י˜בל
עליו עול מˆו˙" .ו„יי˜ו בז ‰לומר בל˘ון

ח‚ ‰סוכו˙
˘‰י‡ כמו 'מˆו ‰ר‡˘ונ‰ '‰פו˙ח˙ ‡˙

– ‡‰י˘ ‰פ˘וט‡˘ ,ין לו ‰כר ‰כלל

˘‰נ‰ ‰ח„˘ ,‰מ‰ו‰ ‰י‡ מˆו ‰כללי˙.

בענייני ˘כל‡ ,ין נח˘ב כלל למˆי‡ו˙

וכמו„‚˘ ‚ם בפרטי ‰מˆו:‰
)‡( בנו‚ע לכל ‡„ם בפרט – מ˜פ˙

"עול" „ו˜‡‰ ,יינו‡˘ ,ין בז ‰עריבו˙.

חוב˙ ‰יום וחוב˙ ‰זבח

‰סוכ ˙‡ ‰כללו˙ „‡‰ם‰ .ן ‡˙ כל

וכפי ˘מבי‡ רבינו ‰ז˜ן ב˙ני‡ ב‡רוכ‰

ו‰נ ,‰בטעם „‰בר ˘ניסוך ‰יין ‰ו‡

˜ומ˙ ‚ופו )‡˘ר מˆו˙ ‰י˘יב ‰בסוכ‰

ביום „ו˜‡ ,מ˘‡"כ ניסוך ‰מים ˘כ˘ר

‡ינ ‰ב‡בר מסוים לב„‡ ,ל‡ בכל ‚‰וף(,

)מ„ברי ‰זו‰ר(" ,7כ‡‰י ˙ור‡ „י‰בין לי‰
עול ב˜„מי˙‡ כו'".

‡ף בליל ,‰מבו‡ר‰„ – 9יינו מפני ˘ניסוך

וטעם „‰בר ˘יסו„ ‰עבו„ ‰מוכרח

‰יין ‰ו‡ חוב˙ ‰זבח ,ולכן ‰וי בזמן

ל‰יו˙ ב˜בל˙ עול – ‰ו‡ מפני ˘לול‡

˜‰רב˙ ‰זבח – ביום „ו˜‡ .מ˘‡"כ ניסוך

„˜‰מ˙ ˜‰בל˙ עול‚ ,ם ל‰בנ ‰ו‰‚˘‰

‰מים ‰ו‡ חוב˙ ‰יום „יום-טוב ,10ולכן

ל‡ י‰י˜ ‰יום;

כ˘ר ב„יעב„ ‚ם בלילו.

ו‰ן ‡˙ כל ˆרכיו וענייניו – ‡˘ר ˆריך
לע˘ו˙ם כולם בסוכ˘˙") ‰בו כעין
˙„ורו".(6
)ב( בנו‚ע לכללו˙ י˘ר‡ל – ‡מרו
רז"ל "כל י˘ר‡ל ר‡ויין לי˘ב בסוכ‰
7

‡ח˙" .ו‰רמז בז :‰מˆו˙ סוכ ‰כולל˙

„‰רי לימ„ונו רז"ל‡" :8למל‡ ˜‰ב"‰

‡מנם ,נ˙ינ˙ טעם זו ‚ופ‡ „ור˘˙

עוזרו )ל„‡‰ם( ‡ין יכול לו )ל‰יˆר-

בי‡ור‰„ :רי ניסוך ‰מים ילפינן מ‡ו˙ם

‰רע(" .ובכ„י לזכו˙ לעזר ז˘ ‰ל ˜‰ב"‰

11

– ז‰ו „ו˜‡ בע˙ ˘נר‚˘ בעבו„˙ו

‰פסו˜ים ב‰ם מ„ובר ‡ו„ו˙ ניסוך ‰יין

)וכמרומז ‚ם בכך ˘‡ח„ ‰פסו˜ים ‰ו‡

וכיון ˘מˆו˙ סוכ‰ ‰י‡ מˆו ‰כללי˙,

– ל˘ון רבים( ,ומ‡י טעמ‡

י˘ לב‡ר„ ,נרמז ב˙ ‰וכן עי˜רי בכללו˙

'˘ייכו˙ '‰ל˜‰ב"˘ ,‰יסו„‰ ‰ו‡ ב˜בל˙
עול מלכו˙ו עליו .מ˘‡"כ כ‡˘ר עבו„˙ו
‡ינ ‰מיוס„˙ על ˜בל˙ עול ˘מים‡ ,ל‡
ר˜ על ‰בנ˙ו ‡‰י˘י˙‡„ ,זי ‡ין ‰ו‡ 'נו˙ן
מ˜ום' ,כביכול ,ל˜ב" ‰בעבו„ ‰זו‡ ,זי
חסר ‡ˆלו ב"˜‰ב" ‰עוזרו" – וממיל‡,
כיון ˘"‡ין יכול לו"‡ ,זי בסיב˙ ‰יˆר
‰רע˙ ,חסר ‡ˆלו לבסוף ‚ם ‰עבו„‰

"ונסכי"‰

12

חיל˜ו ו˜בעו ‡˙ ניסוך ‰מים כחוב˙

‰עניין „ניסוך ‰מים ו‰יין – י˙ב‡ר ‚ם
‰טעם לחילו˜ ז] ‰וכפי ˘נ˙ב‡ר בכמ‰
מ˜ומו˙˘ – 13י˘נם עניינים בנ‚ל˙„ ‰ור,‰

„'יין'‚„ ,ם ‡˙ ˘‰כל ˆריכים ל˘עב„
ל˜ב"‰ – ‰נˆ ‰ריך ל„ע˙ ˘˙חיל˙
‰עבו„˙ ,‰יכף מ˘˜י„˘ ‰יום‰ ,י‡
בניסוך ‰מים )˜בל˙ עול( ,ור˜ ל‡חר מכן
 (6ברכו˙ י‚.‡ ,

כולם ל˘ב˙ יח„יו בסוכ‡ ‰ח˙.8

עניין ‰מˆוו˙ ,כ„ל˜מן.

‚.

˙וכנן ‰כללי ˘ל כל ‰מˆוו˙ ‰ו‡,

כ˘מן' :מˆו '‰מל˘ון 'ˆו˙‡' וחיבור.9
„על י„י ˜יום מˆו ,‰מ˙˜˘ר ומ˙חבר
„‡‰ם עם ˜‰ב".‰
ויובן ב‡מˆעו˙ מ˘ל:10

˘מˆ„ .‰‚˘‰‰
ולכן‡ ,ף ˘ˆריכ ‰ל‰יו˙ ‚ם ‰עבו„‰

ומ‡ח„˙ ‡˙ כלל י˘ר‡ל ,ע„ ‡˘ר ר‡ויים

‰יום ,ול‡ כחוב˙ ‰זבח?
‡ך על-פי ‰חילו˜ „לעיל בפנימיו˙

 (9ר‡‚ ‰בורו˙ ‡רי ל˙עני˙ ˘ם‰ .וב‡ ב‰מוע„ים
ב‰לכ) ‰לר˘"י זעווין( סוכו˙ ע' ˜טז .ור‡‚ ‰ם
˘יח˙ ˘מח˙ בי˘˙ ˘"‰י"‚ סל"ח )˙ור˙ מנחם –
˙‰ווע„ויו˙ ח"ז ע' .(55
 (10ו‡ע"פ ˘‚ם ניסוך ‰מים ˜˘ור עם ‰זבח,
˘לכן ‡י˙‡ ב˙וספ˙‡ )סוכ ,‚ ‰ז( ˘˘ייך פי‚ול
בניסוך ‰מים ,מ"מ‡ ,ין ז˘˜ ‰ור עם זמן ‰זבח.
ור‡˘ ‰ו"˙ ‡בני נזר חל˜ ‡ו"ח סי' ˙ˆ.‰
˘ (11ב˙ ˜‚ ,סע"ב .ו˘"נ.

 (7פמ"‡.

 (12פינחס כט ,ל‡.

 (8סוכ ‰נב ,ב.

 (13ר‡ ‰ל˜וטי ˘יחו˙ חי"ט ע'  .209ו˘"נ.

ס‡

‡ˆל חכם ‚„ול ביו˙ר ,כל חייו וכל
עניינו ‰ם ר˜ ‰עיסו˜ במו˘כלו˙ ,וזול˙
ז‡ ,‰ין נח˘ב ‡ˆלו מ‡ומ .‰וכיון ˘כן

‡„ם בעיניו )ול‡ מˆ„ ‚‡וו ‰ח"ו‡ ,ל‡ –
ב'עולמו' ˘ל ‰חכם‡ ,ין נכנס ‡„ם כז‰
ב‚„ר 'בן ‡נו˘'‡ ,ל‡ כמו חפ„ ıומם
ממ˘(.
˘מˆו‰ ‰חכם ל‡י˘
ַ
ו‰נ ,‰בע˙
‰פ˘וט לע˘ו˙ עבורו ‡יז„ ‰בר‰ ,רי בכך
– 'נול„˙' מˆי‡ו˙ו ˘ל ‡‰י˘ ‰פ˘וט.
כלומר :נח˘ב ‰ו‡ בעיני ‰חכם כמˆי‡ו˙
„בר˘‡ ,ר ‡פ˘רי ל„בר ‡ליו ולˆוו˙ לו.
ובנוסף‰ ,רי ‰ו‡ זוכ‚ ‰ם ל‰יו˙ ˜˘ור ‡ל
‰חכם ,בכך ˘ממל‡ ‡˙ רˆונו.
וב„ו‚מ˙ מ˘ל ז ,‰כן ‰ו‡ ביחס
למˆוו˙ :'‰
מˆו‰ ‰מˆוו˙ ,ו‰נבר‡ –
‰בור‡ ב"ַ ,‰
‡ין ערוך ביני‰ם כלל וכלל .ומˆ„ עˆמו,
‡ין נח˘ב ‰נבר‡ ‡ˆלו י˙' כמˆי‡ו˙ „בר
כלל.
ועל י„י זˆ˘ ‰יונו  '‰במˆוו˙יו‰ ,רי
בכך 'נול„ '‰מˆי‡ו˙ „‡‰ם – ‡˘ר נח˘ב
‰ו‡ ל‰יו˙ מˆוּ ו∆  ‰מ‡˙  !'‰ועל-י„י
˘מ˜יים ˆ‰יווי ,וממל‡ ‡˙ רˆון ‡ ,'‰זי
ל‡ ר˜ ˘נח˘ב ‰ו‡ למˆי‡ו˙ „בר‡ ,ל‡
זוכ‡ ‰ף ל‰יו˙ ˜˘ור ומחובר ‡ליו י˙'.
ומובן˘ ,כן ‰ו‡ בכל מˆו˜ ,‰ל‰
כחמור .‰כי ˘˜˙‰‰רו˙ ו˙‰‰חברו˙
‰י‡ מחמ˙ עˆם ˆ‰יווי מ‡˙  ,'‰בל‡ כל
חילו˜ במ‰ ‰ו‡ ˆ‰יווי.

 (6סוכ ‰כח ,ב.

וז‰ו פירו˘ מ‡מר רז"ל˘" 11כר מˆו‰

 (7סוכ ‰כז ,ב.

– מˆו ."‰כלומר'‰ ,מˆו '‰עˆמ ,‰עˆם

 (8ר‡‚ ‰ם ספר ‡וˆרו˙ ‰מוע„ים ע' .280

ˆ‰יווי מ‡˙ ‰ ,'‰ו‡ ˘'‰כר מˆו .'‰כי

 (9ר‡ ‰ל˜וטי ˙ור ‰בחו˜ו˙י מ .‚ ,‰ובכ"מ.
 (10ר‡‚‡ ‰רו˙ ˜ו„˘ כ"˜ ‡„מו"ר מו‰ריי"ˆ
ח"י עמ' ˘סט ו‡ילך.

‡ (11בו˙ פ"„ מ"ב.

˘ו‡לין
ו„ור˘ין

ס

ח‚ ‰סוכו˙
‡˘ר ‰בנ˙ם ‰י‡ ב‡מˆעו˙ בי‡ורם
‰פנימי „ו˜‡[:
„‰נ‰ ,‰חילו˜ בין ')חוב˙ (‰זבח'
ו')חוב˙ (‰יום' ‰ו‡' :זבח' – י˘ בו

לי˘ב בסוכ˙ו ˘ל לוי˙ן
‡˙ מˆו˙ סוכ ‰מ˜˘רים רז"ל עם מ‡˘ ‰מר ‡בר‰ם ‡בינו ל‡ורחיו "ו˘‰ענו
˙ח˙ ‰ע ,"ıועם סוכ˙ עורו ˘ל לוי˙ן „לע˙י„  /מ‰ו ˙וכנם ‰מיוח„ ˘ל
˘ני ‡לו ב˘ייכו˙ למˆו˙ סוכ ,‰ובפרט ˘˘ני‰ם פסולים לסוכ" :‰ו˘‰ענו
˙ח˙ ‰ע‰ "ıו‡ סיכוך במחובר ו'עורו ˘ל לוי˙ן' ‡ינו ‚י„ולי ˜ר˜ע  /בי‡ור
רחב על-פי „רך ‰פנימיו˙ ב˙וכן ‰כללי „‰מˆוו˙ ‰נרמז במˆו˙ ‰סוכ,‰
ומ‰ו˙ '‰סיכוך במחובר' וב'עור ‰לוי˙ן' בעבו„˙ ‰מˆוו˙ וב˘כרן

˘ייכו˙ לעבו„˙ „‡‰ם )‰מבי‡ ‡˙
˜‰רבן(„ .לכן י˘נם בחיובי ‰זבח כמ‰
וכמ ‰חילו˜י מ„ר‚ו˙ ]ול„ו‚מ‡ :נ˘ים
וכו' פטורו˙ ממחˆי˙ ˜˘‰ל ,14ממנו
‰בי‡ו ˜רבנו˙ ˆיבור[ – מ‡חר ו˜‰רבן
˘ייך למ‰ו˙ ו„ר‚˙ „‡‰ם ‰מבי‡ו.
ו‡ילו יום טוב )חוב˙ '‰יום'( – ‡ין
בו ˘ייכו˙ לעבו„˙ „‡‰ם‰„ .רי ‰יום
טוב ‰ינו מ˜ו„˘ ועומ„ מעˆמו ,בל‡
כל פעול˘ ‰ל „‡‰ם ]כי ‡ף ˘˜ביעו˙
‰חו„˘ ˙לוי‡ ‰מנם ב˜י„ו˘ בי˙„-ין,

ˆל ‰ע ıוסוכ˙ ‰לוי˙ן -
מ ‰עניינם למˆו˙ סוכ‰
‡.

בנו‚ע למˆו˙ סוכ‡ ‰מרו רז"ל,1

˘ני˙נ ‰לי˘ר‡ל ב˘כר ˘‡מר ‡בר‰ם
‡בינו ל‡ורחיו" 2ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע."ı
ובנו‚ע ל˘כר ˜יומ‡ ‰מרו" – 3כל מי
˘מ˜יים מˆו˙ סוכ ‰בעולם ‰ז˜‰ ,‰ב"‰

– י˘ בז˙ ‰וכן מיוח„ ב˘ייכו˙ למˆו˙

‰נ ‰ל‡חרי ˘בי˙„-ין ˜בעו ‡˙ ‰יום

סוכ .‰וˆריכים ‡נו לבי‡ור מ‰ ‰ו‡.

„ר‡˘ חו„˘‡ ,זי בבו‡ יום ‰ט"ו חל בו

ובפרט‰˘ ,ל‡ ל„ינ‡ מחול˜ים ‰ם מן
‰סוכ" – ‰ו˘‰ענו ˙ח˙ ‰ע‰ "ıו‡ סיכוך
במחובר‰ ,פסול בסוכ ;4‰ו‡ף 'עורו ˘ל
לוי˙ן' פסול לסיכוך„ ,ל‡ ‰וי ‚י„ולי
˜ר˜ע.5

ממיל‡ ח‚ ‰סוכו˙[ .ולכן‡ ,ין בעניין
‰יום חילו˜י מ„ר‚ו˙‡ ,ל‡ ‰כל ˘ווים בו.
לכן ,ניסוך '‰יין' ‰ו‡ חוב˙ ‰זבח:
כי 'יין'‰ ,עבו„˘ ‰על-פי טעם ו„ע˙,
‰י‡ לפי ערך „‡‰ם ‰מ˘י‚ – „לפי ‡ופן
ו„ר‚˙ ˘כלו כך ‰י‡ ˙‚˘‰ו .וז˘ ‰ייך
לעניין '‰זבח' – ˘‡ף ‰ו‡ ˙לוי בעבו„˙

מו˘יבו בסוכ˙ו ˘ל לוי˙ן לע˙י„ לבו‡".
ו‰נ ,‰כיון ˘„ברי ˙ור ‰מ„וי˜ים ‰ם,

מˆו˙ סוכ ‰רומז˙
לכללו˙ ‰מˆוו˙

מובן – ˘˘‰ייכו˙ בין "ו˘‰ענו ˙ח˙
‰ע "ıלמˆו˙ סוכ˘ ‰ני˙נ ‰בזכו˙,‰

ו„ר‚˙ „‡‰ם.

‰עניין ˘ניסוך ‰יין ‰ו‡ ביום „ו˜‡ ,ו‡ילו
ניסוך ‰מים יכול ל‰יו˙ ‚ם בליל:‰
עבו„˙ '‰יין' ,עבו„ ‰מˆ„ ‰‚˘‰
– יכול ‰ל‰יו˙ ר˜ כ‡˘ר ˘כלו נמˆ‡
במעמ„ ומˆב ˘ל '‡ור' )'יום'(‡ .ז „ו˜‡,
כ‡˘ר ביכול˙ו ל‰בין ול‰ר‚י˘ ,ביכול˙ו
לעבו„ ‡˙  '‰מˆ„ ˘כלו.
מ˘‡"כ עבו„˙ '‰מים'‰ ,עבו„ ‰ב‡ופן
„˜בל˙ עול – יכול ‰ל‰יו˙ ‚ם ב'ליל,'‰
כ‡˘ר ‡ין ‡ור ˘כלו מ‡יר .כי ˜בל˙ עול
מלכו˙ו י˙ברך ‡פ˘רי˙ בכל מˆב ˘‰ו‡,
בל‡ כל חילו˜ מ‰ו מעמ„ו ומˆבו ˘ל
„‡‰ם.
◇ ◇ ◇

˘מח ‰וחיו˙
ב'ˆימ‡ון' ל'מים'
‡ל‡˘ ,על-פי ‰מבו‡ר לעיל בעניינו
‰פנימי „ניסוך ‰מים – ˆריך בי‡ור:
„‰נ˘‰ ,‰מח„‚‰ ‰ול‰˘ ‰י˙ ‰בח‚
‰סוכו˙ בבי˙ ‰מ˜„˘ ,ע„ ˘"מי ˘ל‡
ר‡˘ ‰מח˙ בי˙ ˘‰ו‡ב ‰ל‡ ר‡˘ ‰מח‰

'מים'‰ ,עבו„˜„ ‰בל˙ עול‡ ,ינ ‰לפי ערך

„ו˜‡ .ולכ‡ור ,‰כיון ˘ניסוך '‰מים'

„‡‰ם ו‡ין ב ‰חילו˜ים בין ‡„ם למ˘נ‰ו

‰י‡ ‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול‰˘ ,י‡ בל‡

– „‰רי ‰י‡ מˆ„ עול מלכו˙ ˘מים ˘על

טעם ועריבו˙ ,ייפל‡ „‰בר – כיˆ„ ‰י˙‰
˘‰מח„‚‰ ‰ול ‰ב˘ייכו˙ לעבו„ ‰זו

„‰מיון ‰חיˆוני ˘ביני‰ם )˘‡ף ‰עı

‰מˆו‰ ‰ר‡˘ונ ‰ל‡חרי יום ‰כיפורים,

„‡‰ם ,בל‡ ˙‰ח˘בו˙ ב‰בנ˙ו ו‰ר‚˘˙ו.

בו נ˘למ˙ פעול˙ ‰כפר ‰ו˙‰י˜ון על

וז˘ ‰ייך לעניין '‰יום' )יום טוב( – ˘‡ף

˘‰נ˘ ‰עבר‰ – ‰י‡ מˆו˙ סוכ .‰וכיון

בו ‡ין נו‚ע מעמ„ו ומˆבו ˘ל „‡‰ם‡ ,ל‡

ועור ‰לוי˙ן ע˘ויים לסיכוך וˆל(‡ ,ל‡

ובז‡ ‰ף מבו‡ר עניין נוסף – ˙וכן

ו‡ילו ניסוך '‰מים' ‰ו‡ חוב˙ ‰יום :כי

וכן מ"˘ ‰סוכ˙ו ˘ל לוי˙ן" ‰י‡ ˘‰כר
למ˜יימי מˆו˙ סוכ‡ – ‰ין ז ‰ר˜ מˆ„

˙יכף מ˘˜י„˘ ‰יום נע˘„˜ ‰ו˘.

מימיו"‰ ,י˙˘˜ ‰ור ‰עם ניסוך ‰מים

ב.

וי˘ לב‡ר:

נז

„ו˜‡ ,ול‡ בניסוך ‰יין – „בר ‰מ˘מח?
וי˘ לב‡ר„ ,כ˘ם ˘במים כפ˘וטם,
‡ף ˘לכ˘עˆמם ‡ין ב‰ם טעם ופטורים

 (1ב"ר פמ"ח ,י.
 (2ויר‡ יח.„ ,

 (4סוכ ‰ט ,רע"ב )במ˘נ.(‰

 (3יל˜וט ˘מעוני ‡מור רמז ˙רנ"‚.

 (5סוכ ‰י‡) ‡ ,במ˘נ.(‰

 (14ירו˘למי ˘˜לים פ"‡ .‚"‰

מלברך עלי‰ם – ‰נ ‰בע˙ ˘"˘ו˙‰

‡וˆרו˙ ‰מוע„ים

נח
לˆמ‡ו" חייב ‰ו‡ לברך ,מפני ˘ערבים

כ˘‰י‡ בל‡ ‚‰בלו˙„ .לכן‰ ,ביטוי

‰ם עליו; כן ‰ו‡ ‚ם בעבו„'„ ‰מים'

„˘מח‡ ‰מי˙י˙ ‡ˆל „‡‰ם ‰י‡ בע˘יי˙

)˜בל˙ עול( – „בע˙ ˘‰י‡ נע˘י˙ מ˙וך

„ברים ˘ל‡ לפי מ„י„˙ ו‚‰בל˙ ˘‰כל

'ˆימ‡ון'‡ ,זי ‚ם ב ‰י˘נ ‰עריבו˙ וטעם.

˘לו )כמו ˙נועו˙ ‚‰וף ומחי‡˙ כף; וכן

ו‰יינו„ ,כ‡˘ר מ˙בונן „‡‰ם בירי„‰

– רו‡ים במוח˘ ˘בע˙ ˘מח„‚ ‰ול‰

˘נפעל ‰בנ˘מ˙ו "מ‡י‚ר‡ רמ ‰לביר‡
עמי˜˙‡"
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– ממ˜ור חוˆב˙ ‰ח˙ כס‡

מ˙נ„‡‰ ‚‰ם ‰יפך טבעו ,ו‡ף ‰כילי
מפזר ממון וכ„ו'([.

‰כבו„ בעולמו˙ ‰עליונים ‚בו ‰מ‡ו„

ולכן "מי ˘ל‡ ר‡˘ ‰מח˙ בי˙

נעל ,‰ע„ לעולם ‰ז‰ ‰חומרי ו˘‰פל

˘‰ו‡ב ‰ל‡ ר‡˘ ‰מח ‰מימיו" – כיון

– ‡זי מכיר ‰ו‡˘ ,כל ‚„לו˙ו ב‰‚˘‰

˘„ו˜‡ ˘מח ‰זו˘‰ ,ייכ˙ לניסוך '‰מים'

ובחכמ‡ ,‰ין ל ‰ערך כלל ל‚בי ‰מˆב בו

– ‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול – ‰י‡ ˘מח ‰בל‡

עמ„ ‰נ˘מ˙ו ˜ו„ם ירי„˙ ,‰ו'‰לו‡י ˙‡‰

‚‰בל.‰

ל‡לו˜ו˙.
ובכ„י לרוו˙ ˆימ‡ונו ל‡לו˜ו˙‡ ,ין
ז ‰ביכול˙ עבו„˙ו ˘מˆ„ ˘ ˙‚˘‰כלו
)˘‰רי ‡ינ ‰בערך כלל ,כנ"ל(‡ ,ל‡ ר˜
ב‡מˆעו˙ ˜בל˙ עול ˘‰י"˙„ ,כ‡˘ר
מ˜יים ‰מˆוו˙ ב˜בל˙ עול – בכ„י ל˜יים
רˆון ˘‰י"˙‰ ,רי בז‰ ‰ו‡ מ˙˜˘ר
ומ˙‡ח„ עימו; וכ‡˘ר ˜‰בל˙ עול ‰י‡
ב‡ופן כז ,‰מ˙וך ˆימ‡ון – ‡זי י˘ ב‰
ריבוי עריבו˙ וחיו˙.
ו‡„רב‰ :‰עריבו˙ ו˘‰מח˘ ‰ב˜בל˙
עול ‰י‡ ‚„ול ‰יו˙ר מ‡˘ר ˘‰מח‰ ‰ב‡‰
מˆ„  – ‰‚˘‰כי כ‡˘ר ˘‰מח‰ ‰י‡ מˆ„
‰ ,‰‚˘‰ינ ‰מ„ו„ ‰ומו‚בל˙ – „כפי ‡ופן
ומי„˙  ,‰‚˘‰‰כן ‰י‡ מי„˙ ˘‰מח;‰
‡בל ˘‰מח˘ ‰מˆ„ ˜בל˙ עול‡˘ ,ינ‰
˙לוי ‰ב‡ ,‰‚˘‰ינ ‰ב‚‰ ‰בל ‰כלל.
]וז‰ו ‡ף ‡מי˙י˙ עניין ˘‰מח– ‰

ומ„וע ר‚מו‰ו כ‡ן "כל ‰עם"?
וי˘ לב‡ר:
˘יט˙ „ˆ‰ו˜ים ‰י˙ˆ˘ ‰ריכים ל‰בין
‡˙ ˙‰ור ‰ר˜ על-פי ˘כל ,ולכן ל‡ ‰יו
מו„ים במסור˙ חז"ל; כפי ˘‰ו‡ מˆ„
‡‰מ˙‰ ,רי "מ˘˜ ‰יבל ˙ור ‰מסיני
ומסר ‰לי‰ו˘ע" וכו' ,וכל „יני ˙ור‰
˘בעל-פ ,‰ע„ ל‰לכו˙ ˘נפס˜ו ב˘ולחן-
ערוך ו˘‡ר ‰ספרים ˘נ˙˜בלו בי˘ר‡ל,
‡ין ל‰ר‰ר ‡חרי‰ם .י˘ ל„˙˘‰ל ‡מנם
ל‰בין ע„ כמ‡˘ ‰פ˘ר‡ ,בל ‚ם מ‰
˘‡ין מבינים י˘ ל˜יים כפי ˘כ˙וב;

יˆי‡˙ו מ‰עולם כבי‡˙ו' עכ"פ! ומˆ„
ז ‰נע˘ˆ‡ ‰לו ˆימ‡ון ‚„ול ל‰יו˙ ˘ייך

ח‚ ‰סוכו˙

◇ ◇ ◇

„ˆ‰ו˜י " -נסך
על ‚בי ר‚ליו"
על-פי ‰מבו‡ר לעיל ,נרויח בי‡ור
ב„ברי ‰מ˘נ‰
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)בנו‚ע לניסוך ‰מים(:

"ולמנסך ‡ומר לו ‚‰ב ‰י„ך" ,לפי
"˘פעם ‡ח„˙ נסך )ˆ„ו˜י( ‡ח„ על ‚בי
ר‚ליו ,ור‚מו‰ו כל ‰עם ב‡˙רו‚י‰ן",
ולכן ‰יו ‡ומרים למנסך "‚‰ב ‰י„ך",
בכ„י "˘נר‡˙˙˘ ‰ן ‰מים בספל".

‡בל „ˆ‰ו˜ים טענו˘ ,כיון ˘˙‰ור" ‰ל‡
ב˘מים ‰י‡" – ˆריך כל ‡ח„ 'לי˜ח' ‡˙
˙‰ור ‰כפי ˘מבין ב˘כלו ‰ו‡ ,ול‡ו
„ו˜‡ כפי מסור˙ חכמים.
ולכן ,על ניסוך ‰יין‰ ,עבו„˘ ‰ב‰בנ‰
ו‰ – ‰‚˘‰סכימו‡ ,בל לניסוך ‰מים,
‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול – ‰יו מנ‚„ים.
וז‰ו ‚ם מ„ˆ‰˘ ‰ו˜י "ניסך על ‚בי
ר‚ליו":
‚ם ל˘יט˙ „ˆ‰ו˜ים ,י˘ מ˜ום לעניין
‰מים˜ ,בל˙ עול – ‡ך ז‰ו ר˜ ‡ˆל

„לכ‡ורˆ ,‰ריך ל‰בין:

‰נ˘ים ועמי ‡‰ר ,ıוכן בעלי עס˜ים

‡( כיון ˘„ˆ‰ו˜ים ‡ינם מו„ים בניסוך

˘˘כלם טרו„ בעס˜ ול‡ ב˙ור˘‡ – ‰ר

‰מים )˘‰ו‡ מ„ר˘˙ רז"ל ,ול‡ נכ˙ב
בפירו˘ ב˙ור – (‰ל‡ ‰י ‰לˆ„ו˜י לנסך
כלל ,ומ„וע ניסך על ‚בי ר‚ליו?
ב( "ור‚מו‰ו כל ‰עם" – ‰ל‡ ˘ינוי
בעבו„„ ‰ינו במי˙ ‰בי„י ˘מים ‡ו עכ"פ
˘ייך ז ‰ל˜נ‡ים )"˜נ‡ים פו‚עין בו"(,
17

‰ם מוכרחים ל˙‰נ ‚‰לפי ‰‰ור‡ו˙
˘נו˙נים ל‰ם ‰חכמים; ‡בל ‡לו ˘‰ם
נו˙ני ‰‰ור‡ו˙ ,כיון ˘‰ם עוס˜ים ב˙ור,‰
‰רי ‰ם – ל˘יט˙ „ˆ‰ו˜ים – ‡ינם ˆריכים
ל‰יו˙ בטלים למסור˙ חכמים ,ויכולים
‰ם לפסו˜ כפי ‰בנ˙ם ,כיון ˘‚ם ‰ם
בעˆמם עוס˜ים ב˙ור.‰

נט
ולכן ניסך „ˆ‰ו˜י "על ‚בי ר‚ליו":
‰ו‡ בעˆמו ,כיון ˘‰ו‡ כ‰ן במ˜„˘
ומ˘ר˙ ‡˙ ‡ – '‰ינו ז˜ו˜ ל˜בל˙ עול;
‡בל "על ‚בי ר‚ליו" – ‰‰ור‡ו˙ ‰ב‡ו˙
ממנו לפ˘וטי ‰עם ]ב„ו‚מ˙ ‰פירו˘
‰פנימי בפסו˜

18
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‰עם" ˘‡מר מ˘‰"˘ – ‰עם" ‰ינם
"‰ר‚לים" ˘לו ,ו‰ו‡ '‰ר‡˘' ‰מנ‰י‚ם[
– ˘ם ˆריך ל'מים'‰˘ ,ם מ˜בלים ממנו
‰‰ור‡ו˙ ב„רך ˜בל˙ עול.
]וכמו כן י˘נו ‰עניין „"ר‚ליו" בו
‚ופ‡'‰ :ר‚ליים'‰ ,עניינים ‰נחו˙ים ˘בו,
˘‡ין ב‰ם ˘ייכו˙ ל˘כל ו‰בנ ,‰מסכים
‰ו‡ ˘י‰יו ב„רך ˜בל˙ עול; ‡בל ענייני
‰מוח ו‰לב – ˘ם ‡ינו מערב ˜בל˙ עול,
‡ל‡ סומך על ‰בנ˙ו ו‰ר‚˘˙ו לב„[.
ולכן "ר‚מו‰ו כל ‰עם" – ל‡ ‰כ‰נים,
‡ל‡ פ˘וטי ‰עם „ו˜‡:
בעלי ‚‰ – ‰‚˘‰ם ˘‡ף יסו„ עבו„˙ם
‰י‡ ‰עבו„˜„ ‰בל˙ עול ,מכל מ˜ום,
כיון ˘בעבו„˙ם )עבו„˙ ˘‰ (‰‚˘‰‰כל
‚ם כן '˙ופס מ˜ום' – ‰נ ‰ב˘ע˘ ‰ב‡ים
וטוענים ˘‡ין ˆורך ב˜בל˙ עול ‡ל‡ „י
ב˘כל בלב„ ‰˘˜ ,ל‰ם ל˘‰יב על כך,
כי ‡ין נר‚˘ ב‰ם כל כך ˘‰עבו„ ‰ב˘כל
בלב„ ‡ינ ‰מספ˜˙;
‡בל פ˘וטי ‰עם „ו˜‡˘ ,עבו„˙ם ‰י‡
ב˜בל˙ עול פ˘וט ,‰בל‡ ‰ – ‰‚˘‰רי
מי„ ב˘מעם ‡˙ טענ˙ „ˆ‰ו˜י ˘‡ין ˆורך
ב˜בל˙ עול‰' ,ר‚י˘ו' מי„ ˘ז‰ו ‰יפך
רˆון ‰עליון – ולכן ר‚מו‰ו "כל ‰עם"
„ו˜‡.

 (16סוכ ‰מח ,ב.
 (15ע"„ ח‚י‚ ,‰ ‰ב.

 (17ר‡ ‰סנ„‰רין פ‡ ,סע"ב )במ˘נ .(‰רמב"ם

‰ל' בי‡˙ ‰מ˜„˘ רפ"ט‰ .ל' סנ„‰רין פי"ח "‰ו.
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